Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem
helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3)
bekezdés b) pontjában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. §. (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48.
§ (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdéseiben, 115. § (3)
bekezdésében, 132. § (4) bekezdése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdéseiben, 131. § (1) bekezdésében, 151. § (4a)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8., 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 4/2015.
(II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. § (4) bekezdés helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) Pénzbeli ellátások folyósítása elsősorban lakossági folyószámlára, illetve lakcímre történő
postai átutalással, kivételes, sürgős esetben házipénztáros kifizetéssel, vagy a kérelemben
megjelölt szolgáltatóhoz történő utalással történik.

2. §

A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Oroszlány Város Önkormányzata helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, amelynek tagjai
az önkormányzat működési területén szociális intézményeket működtető fenntartók, és a
szociális intézmények képviselőin kívül a Járási Hivatal képviselője, Városi Vöröskereszt, a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat.”

3. §

A rendelet 4. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a
lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek
megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
Amennyiben a kérelmező bérlakásban él, úgy a kérelemhez csatolni kell a bérleti szerződést is.”

4. §

A rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ápolást végző családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.”

5. §

A rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkorilegkisebb összegének 300%-át, egyedül élő, vagy egyedül álló esetén annak 400%át, továbbá”

6. §

A rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat rendkívüli települési támogatást nyújt az Sztv. 45. § (4) bekezdésében
foglaltak alapján annak a szociálisan rászorult személy részére, aki létfenntartását veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakos vagy tartós létfenntartási gonddal küzd és
családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 250 %-át nem haladja meg.”

7. §

A rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdéstől eltérően rendkívüli települési támogatás állapítható meg továbbá,
amennyiben a kérelmező:
a) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul,
b) egy hónapot meghaladóan önhibáján kívül ellátás nélkül marad,
c) hirtelen fellépő betegsége miatt legalább 8 napos ápolásra szorul, továbbá súlyos vagy
életveszélyes sérüléssel járó baleset esetén,

d) családfenntartójának, vagy közeli hozzátartozójának halála következik be és nincs
életbiztosítása,
e) munkaviszonya önhibáján kívül, a munkáltató felmondása által szűnik meg, mely állapot a
munkahely elvesztését követő 30 napon belül vehető figyelembe,
f) önhibán kívül bekövetkezett, lakhatását szolgáló épületet elpusztító, vagy e rendeltetésszerű
használatát akadályozó elemi kár (pl. tűz, szél- ill. hóvihar, belvíz, más időjárási károsító hatás,
stb.), illetőleg meghibásodás (pl. csőtörés, gázrobbanás, elektromos meghibásodás, stb.) miatt
nem tervezett rendkívüli kiadásra kényszerül, és nincs biztosítása
g) a lakáshasználati joga megszűnik, hajléktalanná válik,
és az egy főre számított havi családi jövedelemhatára az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250%-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén a 300%-át nem haladja meg.”
8. §

A rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli
települési támogatásra jogosult az eltemettető, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő
esetében annak 450%-át.”

9. §

A rendelet 7. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7)
Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli
települési támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség mértékének
30%-a.”

10. §

A rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A csökkentés mértéke nem haladhatja meg a fizetési kötelezettség 60 %-át.”

11. §

A rendelet 8. §-a kiegészül a következő (5) bekezdéssel:
„(5)
Amennyiben a köztemetés költségének egy összegben történő kifizetése az eltemettetésre
köteles személy létfenntartását veszélyezteti, úgy annak megfizetésére részletfizetés
engedélyezhető, melynek időtartama nem haladhatja meg a 12 hónapot.”

12. §

A rendelet 9. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7)
A lakbértámogatást a kérelem benyújtásának napjától a bérleti szerződés lejártáig, de
legfeljebb egy évre kell megállapítani.”

13. §

A rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) a tanuló családjában az egy főre jutó 3 havi átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedülálló esetében 400 %-át,”

14. §

A rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) a tanuló félévi, vagy év végi tanulmányi eredménye legalább: gimnáziumi tanuló esetében 4,0;
szakgimnáziumi tanuló esetében 3,5; szakközépiskolai tanuló esetében: 3,0;”

15. §

A rendelet II. fejezete kiegészül a következő alcímmel:
„7. Diákok közlekedési támogatása
11/A. § (1)

(2)

(3)
(4)
(5)

Az önkormányzat közlekedési támogatást nyújt Oroszlány városában lakóhellyel,
tartózkodási hellyel rendelkező, oroszlányi általános- vagy középiskolában tanuló
diákok részére. A közlekedési támogatás ügyében első fokon a Polgármester jár el.
Közlekedési támogatásra az a tanuló jogosult, akinek családjában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
300 %-át, egyedülálló esetében a 400 %-át.
A támogatás havi összege a mindenkori helyi járat diákbérlet havi árával azonos
mértékű.
A közlekedési támogatás a szorgalmi időszakra, minden év szeptember 1-től a
következő év június 30-ig vehető igénybe.
A közlekedési támogatás a kérelem benyújtását követő hó 1. napjától a szorgalmi
időszak végéig kerül megállapításra. A kérelemhez csatolni kell a megvásárolt bérlet
másolatát.”
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16. §

A rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1)
Szociális alapszolgáltatások:
a)
étkeztetés
b)
házi segítségnyújtás
c)
családsegítés
d)
nappali ellátás
da)
idősek klubja
db) nappali melegedő
e)
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás”

17. §

A rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1)
A személyes gondoskodásért fizetendő intézményi térítési díjak mértékét a rendelet 5.
melléklete tartalmazza, amelyet a házi segítségnyújtás óradíjának, a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás napi díjának, valamint az idősek nappali ellátásának kivételével az ellátás
igénybevételét követően egy havi időtartamra előre, a tárgyhónap 10. napjáig kell megfizetni.”

18. §

A rendelet 5. melléklete helyébe az alábbi 5. melléklet lép:

„5. melléklet a 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Intézményi térítési díjak

Ellátási forma

Megállapított térítési díj

Étkeztetés
Étkeztetés házhozszállítással
Étkeztetés házhozszállítással
Kecskéd
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Nappali ellátást nyújtó intézmény
Idősek Klubja
Napközbeni tartózkodás
Étkeztetés esetén
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
Idősek Átmeneti Otthona
Napi térítési díj
Havi térítési díj
Gyermekek átmeneti gondozása
Családok Átmeneti Otthona
Napi térítési díj
Havi térítési díj
Gyermekek napközbeni ellátása
Bölcsődei reggeli
Bölcsődei tízórai
Bölcsődei ebéd
Bölcsődei uzsonna
Bölcsődei étkeztetés térítési díja
Bölcsődei gondozás díja

330,- Ft/nap
425,- Ft/nap
435,- Ft/nap
610,- Ft/óra
79,- Ft/nap

150,- Ft/nap
330,- Ft/nap

3.210,- Ft/nap
96.300,- Ft/hó

1.445,- Ft
43.350,- Ft
62,- Ft/nap
22,- Ft/nap
149,- Ft/nap
67,- Ft/nap
300,- Ft/nap
0

Bölcsődei étkeztetés: reggeli+tízórai+ebéd+uzsonna
A fenti díjak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.”
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19. §

A rendelet 6. melléklete helyébe az alábbi 6. melléklet lép:
„6. melléklet a 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjai az oktatási intézményekben

A.
Ellátási forma
1. Óvodai reggeli
2. Óvodai ebéd
3. Óvodai uzsonna
4. Óvodai ellátás
5. Általános iskolai reggeli
6. Általános iskolai ebéd
7. Általános iskolai uzsonna
8. Általános iskolai napközi
9. Általános iskolai kollégium
10. Középiskolai reggeli
11. Középiskolai ebéd
12. Középiskolai vacsora
13. Középiskolai kollégium

B.
Megállapított térítési díj
62,- Ft/nap
187,- Ft/nap
62,- Ft/nap
311,- Ft/nap
69,- Ft/nap
289,- Ft/nap
69,- Ft/nap
427,- Ft/nap
691,- Ft/nap
202,- Ft/nap
315,- Ft/nap
264,- Ft/nap
781,- Ft/nap

Óvodai ellátás: reggeli+ebéd+uzsonna
Általános iskolai napközi: reggeli+ebéd+uzsonna
Általános iskolai kollégium: napközi+középiskolai vacsora
Középiskolai kollégium: reggeli+ebéd+vacsora
A fenti díjak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.”
20. §

E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba, és 2019. január 2. napján hatályát veszti.

Lazók Zoltán
polgármester

Dr. File Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2018. december 13.

Dr. File Beáta
jegyző
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