
Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testületének 9/2010. (III.26.) ÖT. számú rendelete
a 21/2009. (V.29.) ÖT. sz., a 18/2008. (VI.27) ÖT. sz. rendelettel módosított

8/2008. (III.28.) ÖT. sz. rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

1. §

A rendelet preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép:

„Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel  - testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvényben /továbbiakban: Szt/ kapott felhatalmazás
alapján a következ  rendeletet alkotja:”

2. §

A rendelet 3. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

„Környezettanulmányt kell végezni:
- ápolási díj megállapítása iránti kérelem,
- jogosulatlanul felvett támogatás méltányosságból való mérséklése, elengedése
esetén.  ”

3. §

A rendelet 4. § -a helyébe az alábbi szöveg lép:

„(1) E rendeletben meghatározott szociális ellátásokra vonatkozó kérelmet formanyomtatványon az
önkormányzathoz kell benyújtani az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal ( igazolásokkal,
nyilatkozatokkal ) együtt. A jövedelem igazolásokat a kérelmez  és a vele egy háztartásban életvitelszer en
együtt lakó hozzátartozók vonatkozásában is mellékelni szükséges.

(2) Valamennyi szociális ellátásra való jogosultság elbírálásánál a jövedelemszámításra vonatkozó irányadó
id szak, melyet hitelt érdeml en igazolni szükséges:
a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve stermel i tevékenységb l / továbbiakban:
vállalkozás / származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megel  hónap jövedelme,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtásának hónapját közvetlenül megel  12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell
figyelembe venni, azzal, hogy azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt id szakra esnek, a
jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Ha a
vállalkozási tevékenység megkezdését l eltelt id tartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egy havi átlagos
jövedelmet a vállalkozói tevékenység id tartama alapján kell kiszámítani.

(3) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni :
            a) a kérelem benyújtását megel en megsz nt havi rendszeres jövedelmet,
            b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megsz nt, tehát a
vállalkozói engedélyt, az stermel i igazolványt visszaadták, vagy visszavonták, illet leg a társas vállalkozást
vagy az egyéni céget törölték a cégjegyzékb l,
             c) a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú munkából származó havi jövedelemnek az
öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó része.
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(4) A kérelmez  köteles együttm ködni az önkormányzattal szociális helyzetének feltárásában.

(5) Ha az önkormányzat hivatalos tudomása, vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmez
életkörülményeire tekintettel a (2) és (3) bekezdés szerinti nyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívja a
kérelmez t az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit
igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a
jövedelemnyilatkozatban szerepl  jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek
figyelembevételével vélelmezhet .

(6) A kérelmekhez mellékelni szükséges:
a) egyedülálló kérelmez  esetén az egyedülállóságot igazoló nyilatkozatot félévente, korhatárra tekintet
nélkül,
b) stermel i tevékenység végzésér l nyilatkozatot,
c) az aktív korú munkaviszonnyal és rendszeres pénzellátással nem rendelkez  kérelmez nek /
kérelmez knek az illetékes munkaügyi kirendeltség igazolását arra vonatkozóan, hogy regisztrált
együttm köd  munkanélküli, továbbá alkalmi munkavállalói kiskönyvének másolatát, valamint az alkalmi
munkából származó jövedelemre vonatkozó nyilatkozatot,
d) a tartósan beteg, autista, illet leg fogyatékos gyermek/hozzátartozó egészségügyi állapotára vonatkozó
igazolást,
e) a 18. életévét betöltött gyermek/hozzátartozó nappali tagozaton tanuló esetében az oktatási intézmény
igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,
f) a nyugdíjas kérelmez  és nyugdíjas családtagjai esetében a nyugdíjas törzsszámra vonatkozó igazolást, a
kérelem benyújtását megel  hónap nyugdíjszelvénye,
g) a családi pótlékra, GYES-re, GYET-re vonatkozó nyilatkozatot,
h) gyermektartásdíjra vonatkozó igazolás / abban az esetben is aki a gyermektartásdíjat kapja, és abban az
esetben is aki a gyermektartásdíjat megfizeti/, "/, gyermektartásdíjat megállapító joger s bírósági ítélet
bemutatása, illetve a gyermektartásdíj összegér l a felek peren kívül létrejött írásbeli egyezségének
bemutatása."

4. §

(1) A rendelet 8. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:

"A közfoglalkoztatásban való részvétel alól mentesül az a személy, aki legalább egy éve pszichiátriai
gondozott, és a kezel  orvos igazolása szerint rendszeres kezelés alatt áll.”

(2) A rendelet 8. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:

"Védelembe vett gyermekenként a joger sen megállapított rendszeres szociális segély megállapított
összegének 20 %-a, de összesen 60 %-a természetben nyújtható.”



3

(3) A rendelet 8. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:

„Természetbeni ellátás különösen:
- tankönyv, tanszer biztosítása,
- gyermekintézmények térítési díjának kifizetése.”

(4) A rendelet 8. §-a az alábbi (10) bekezdéssel egészül ki:

„A joger s határozatban összegszer en megállapított természetben nyújtott rendszeres szociális segély a
gyermekintézmény részére kerül utalásra, az intézmény által elkészített- a (9) bekezdésben felsorolt
támogatásokra vonatkozó - kimutatás alapján.
Az átutalt összeg védelembe vett gyermekre/gyermekekre történ  felhasználásáról a gyermekintézmény
havonta, utólag minden hónap 10. napjáig tájékoztatja a szakirodát."

5. §

(1) A rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következ  rendelkezés lép:

"Önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az
egy f re jutó havi rendszeres jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás havi indokolt költsége a háztartás összjövedelmének
30 %-át eléri."

(2) A rendelet 9. § (2) bekezdése hatályát veszti.

(3) A rendelet 9. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:

"A lakbér, illetve az albérleti díj igazolására a kérelemhez mellékelni kell lakásbérleti, valamint az albérleti
szerz dést."

(4) A rendelet 9. §-a az alábbi (10) bekezdéssel egészül ki:

"Az igényl  büntet jogi felel ssége mellett tett nyilatkozatát az általa használt ingatlan alapterületér l a
kérelemhez mellékelni szükséges."

6. §

(1) A rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következ  bekezdés lép:

„A támogatásra jogosultak körét és jogszabályi feltételeit az Szt. 40-44. §-a szabályozza.”

(2) A rendelet 10. § (2) bekezdése hatályát veszti.
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7. §

A rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

„A temetési segély összege 25.000,-Ft, amennyiben a kérelmez  családjában az egy f re jutó havi nettó
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, egyedül él  esetén annak 150%-
át nem haladja meg.”

8. §

E rendelet 2010. május 1.-jén lép hatályba.

Nagyk rös, 2010. március 26.

Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk.
                  polgármester                                jegyz

Kivonat hiteléül:


