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Magyarorszag
Alaptorvenye 32. cikk (1) bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan, a szocialis
igazgatasrol es szocialis ellatasokrol szolb 1993. evi III. tbrveny 25. § (3) bekezdes b)
pontjaban, 26. §-aban, 32. § (1) bekezdes b) pontjaban, 32. § (3) bekezdeseben, 37.
§ (1) bekezdes d) pontjaban, 37/A. § (3) bekezdeseben, 38. § (9) bekezdeseben, 45.
§ (1) bekezdeseben, 46. § (1) bekezdeseben, 132. § (4) bekezdeseben szereplo
feladatkbreben eljarva a kbvetkezbket rendeli el:
I. Fejezet
Altalanos rendelkezesek
1. A rendelet hatalya
1. § A rendelet hatalya kiterjed a Sarosd Nagykbzseg kbzigazgatasi teruleten elb a
szocialis igazgatasrol es szocialis ellatasokrol szblb 1993. evi III. tbrveny (a
tovabbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdesben meghatarozott szemelyekre.
2. Ertelmezb rendelkezesek
2. § E rendelet alkalmazasaban az egyes ellatasi formaknal hasznalt fogalmakat az
Szt. 4. §-a szerint kell ertelmezni.
3. Hataskbrbk
3. § A penzbeli ellatasokkal kapcsolatos szocialis hataskbrt az atmeneti segely,
temetesi segely, temetesi kbltsegek megelblegezesere kamatmentes kblcsbn
vonatkozasaban a polgarmester, az atmeneti segely kereteben adhato kamatmentes
kblcsbn vonatkozasaban a Kepviselb-testulet Szocialis es Egeszsegtigyi Bizottsaga,
az elsb lakashoz jutok tamogatasa vonatkozasaban a Kepviselb-testulet gyakorolja.
4. Szocialis ellatasok altalanos eljarasi szabalyai
4. § (1) Penzbeli es termeszetbeni szocialis ellatasra iranyulo kerelmet az erdekelt
szemely illetbleg az terjeszthet elb, aki a raszorulo helyzeterbl tudomast szerez.
(2) A tamogatas iranti kerelmet az bnkormanyzat polgarmesteri hivatalahoz kell
benyujtani. A kerelemhez csatolni kell az ugy erdemi elbiralasahoz szukseges
igazolasokat, nyilatkozatokat, egyeb bizonyftekokat, az Szt-ben es annak
vegrehajtasi rendeleteiben elbirtak szerint.
(3) A z ugyfelek szamara az egyes ellatasok igenylesehez a dbnteshozatal
szempontjabol
lenyeges
adattartalommal
a
polgarmesteri
hivatalban
formanyomtatvanyokat kell rendszeresiteni.

(4) A benyujtott kerelmeket - ha jogszabaly maskent nem rendelkezik beerkezesuktol szamitott 30 napon belul kell elbiralni.
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(5) A z elbiralasra jogosult a kerelmezo altal benyujtott igazolasok valbdisagat
megvizsgalja, es ha a jovedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhlvhatja a
kerelmezot az altala lakott lakas, illetve sajat es csaladja tulajdonaban alio vagyon
fenntartasi koltsegeit igazolo tovabbi dokumentumok benyujtasara.
(6) H a a becsatolt igazolasok szerint a vagyon fenntartasi kbltsegei meghaladjak a
jovedelemnyilatkozatban szereplb jbvedelem 50 %-t, a jbvedelmet a fenntartasi
kbltsegek figyelembe vetelevel kell velelmezni.
(7) Ha az ellatas megallapitasara jogosult indokoltnak tartja, vizsgalhatja a kerelmezo
vagyoni helyzetet, valamint kbrnyezettanulmanyt folytat le.
(8) A jogosulatlanul es rosszhiszemiien igenybe vett szocialis ellatas megteritesere a
Szt 17. §-nak rendelkezeseit kell alkalmazni.
(9) A penzbeli es termeszetbeni ellatasoknal egyszerusitett hatarozat hozhatb, ha a
kerelemnek helyt ad a hataskbr gyakorlbja es az ugyben nines ellenerdeku ugyfel.
(10) A penzbeli ellatasok folybsitasa lakossagi folyoszamlara utalassal vagy lakcimre
postai atutalassal, vagy a szolgaltatbhoz valb kbzvetlen utalassal tbrtenik, de
letfenntartast veszelyeztetb elethelyzetre valo tekintettel hazi penztarbbl is tbrtenhet
a kifizetes.
(11) A megallapitott lakasfenntartasi tamogatast,
targyhonapot kbvetb hb 5. napjaig kell folybsitani.
(12) A lakasfenntartasi tamogatas
folyamatosan benyujthatb.
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(13) A rendeletben szabalyozott feltetelek megszuntevel a tamogatasra valb
jogosultsag is megszunik. A z ellatott az Szt. 9. § szerinti bejelentesi kbtelezettseggel
tartozik.
II. Fejezet
Szocialis raszorultsagtbl fuggo penzbeli ellatasok
1. A z aktiv koruak ellatasa
5. § (1) A z Szt. 33. § (1) bekezdeseben meghatarozott jogosultsagi felteteleken tul az
aktiv koruak ellatasara valb jogosultsag egyeb feltetele, hogy a kerelem benyujtbja
vagy az ellatas jogosultja a lakbkbrnyezet rendezettseget biztositsa, melynek
kereteben kbteles az altala eletvitelszeruen lakott lakast, hazat rendeltetesszeruen
hasznalni, azt folyamatosan tisztan tartani, allagat megbvni, ragcsalbktbl, kartevbktbl
mentesiteni.
(2) A z ellatasra jogosult az (1) bekezdesben foglalt lakashoz, hazhoz tartozb udvar,
kert, mellekepulet rendben tartasarbl, az ott talalhatb szemet, hulladek, epitesi
tbrmelek, autbroncs, gumiabroncs, kidobott haztartasi gep jogszabalyszerinti

eltavolitasarol, eltakaritasarbl, az
folyamatosan gondoskodni koteles.
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(3) A z ellatott az (1) bekezdesben meghatarozott lakas, haz elotti jarda vagy
kozterulet, csapadekviz elvezetb arok tisztantartasarol, az ingatlan elotti jarda ho es
sikossag mentesiteserol folyamatosan gondoskodni koteles.
(4) A z (1)-(3) bekezdesben foglalt feltetelek
ellenorizni kell.
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(5) A z aktiv koruak ellatasara jogosult szemely koteles az bnkormanyzatta! es a
teruletileg illetekes munkaugyi kozponttal folyamatosan egyuttmukodni. Koteles
tovabba a Csaladsegito es Gyermekjoleti Szolgalat sarosdi csaladgondozojaval
kapcsolatot tartani.
(6) A z egyuttmukodesi kotelezettseg teljesitese soran
a) koteles reszt venni az allaslehetosegekrol tartott forumokon, az onkormanyzat altal
a vonatkozo jogszabalyok szerint felajanlott megfelelo munkat elvallalni.
b) a Munkaugyi Kozponttal valo egyuttmukbdes kereteben koteles a Kbzpont altal
megjelblt idopontokban jelentkezni, a kikbzvetites szabalyait betartani, a szamara
felajanlott munkat elfogadni.
c) a Csaladsegito Szolgalattal valo egyuttmukbdes soran koteles az egyenre szabott
magatartasi szabalyokat betartani, a nyilvantartasi eljarasban kbzremukbdni, a
beilleszkedesi programban elbirtakat maradektalanul betartani.
(6) Aki egyuttmukodesi kbtelezettseget nem vallal, vagy azt megszegi, kerelmet el
kell utasitani, az ellatas folybsitasat meg kell szuntetni.
2. Atmeneti segely
6. § (1) Atmeneti segelyben reszesulhet az a szemely, aki letfenntartasat
veszelyeztetb rendkivuli helyzetbe kerult, idbszakosan, vagy tartosan letfenntartasi
gondokkal kuzd es bnmaga vagy csaladja megelheteserbl egyeb mbdon nem tud
gondoskodni, vagy alkalmankent jelentkezb tbbbletkiadasainak fedezese erdekeben
anyagi segftsegre szorul es csaladjaban az egy fore szamitott havi jbvedelem az
bregsegi nyugdij mindenkori legkisebb bsszegenek 120 %-at, egyedul elb szemely
eseteben annak 170 %-at nem haladja meg.
(2) A z atmeneti segely formai
a) egyszeri segely,
b) kamatmentes szocialis kblcsbn
(3)
Kulbnbs
meltanylast
erdemlb
esetekben
elemi
kar,
baleset,
mozgaskeptelenseg, tartbs betegseg - bekbvetkezb tbbbletkiadasok miatt szukseges
atmeneti
segely iranti kerelem elbiralasanal az (1)
bekezdes szerinti
jbvedelemhatartbl a dbntesre jogosult 200 %-kal felfele az igenylb javara eltekinthet.
(4) Egyszeri segely bsszege: 2.500 Ft-5000 Ft. A tamogatas targyev alatt 2
alaklommal kerhetb, de eves bsszege a 10.000 Ft-t nem haladhatja meg.

(5) A (3) bekezdes szerinti esetekben valamint temetesi koltsegek megelolegezesere
kamatmentes szocialis kblcsbn allapithato meg.
(6) A kamatmentes szocialis kolcson megallapitasat kovetoen a jogosulttal 15 napon
beliil kolcsbnszerzodest kell kbtni, mely rbgziti a visszafizetes modjat, idejet es egyeb
felteteleit. A kolcsonszerzodeshez mellekelni kell a tamogatast megallapito
hatarozatot.
(7) A kolcsonszerzodesnek tartalmazni kell
a) kolcsont igenybevevb szemelyi adatait,
b) kolcson osszeget, a visszafizetes idejet,
c) az ugyfel kotelezettseg vallalasat fizetesi kotelezettsegenek teljesitesere,
d) a kolcsonszerzodes megszegesenek kbvetkezmenyeit,
e) az ugyfel nyilatkozatat arrol, hogy a visszafizetesi kotelezettsege jbvedelmebol
kbzvetlenul levonhato,
f) ugyvedi ellenjegyzest es
g) a szerzodo felek es tanuk alairasat.
(8) A kamatmentes szocialis kolcson bsszege nem haladhatja meg az bregsegi
nyugdij
mindenkori
legkisebb bsszegenek negyszereset, visszafizetesenek
futamideje pedig az egy evet.
(9) Ha a kblcsbn osszeget a kblcsbnszerzbdesben rbgzitettek szerint, vagy hataridbn
belul nem fizetik meg, az ellatast jogosulatlanul es rosszhiszemuen igenybe vettnek
kell tekinteni es a kblcsbnszerzbdesben foglaltak szerint kell eljarni.
3. Temetesi segely
7. § (1) Temetesi segely adhatb az Szt. 46. § (1) bekezdeseben meghatarozott
szemely reszere, ha csaladjaban az egy fore jutb havi jbvedelem nem eri el az
bregsegi nyugdij mindenkori legkisebb bsszegenek 250 %-at, egyedul elb eseten
annak 300 %-at.
(2) A temetesi segely bsszege - egysegesen 8.000.-Ft.
III. Fejezet
Termeszetben nyujtott szocialis ellatasok
1. Rendszeres szocialis segely
8. § (1) A z bnkormanyzat a rendszeres szocialis segelyt az Szt 47.§ (2) bekezdese
szerinti feltetelekkel termeszetbeni juttataskent is nyujthatja, ha a segelyezett
csaladjaban vedelembe vett gyermek el.
(2) A termeszetben nyujtott tamogatason kbzuzemi dij atvallalast, a gyermek
intezmenyi teritesi dijanak kifizeteset es elelmiszervasarlast kell erteni.
2. Atmeneti segely
9. § A z atmeneti segely folybsitasa - ha az igenylb kbrulmenyei indokoljak
keszpenz helyett, az igenylb kbltsegeinek kbzvetlen atvallalasaval tbrtenik.
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3. Fiatalok elso lakashoz jutasanak tamogatasa
10. § (1)Az Onkormanyzat kerelemre fiatal hazas- es elettarsak elso lakashoz
jutasahoz vissza nem teritendo egyszeri tamogatast nyujt. A tamogatas bsszege:
100.000 Ft.
(2) A tamogatas feltetele:
a) a kerelmezbk legalabb egyike 35 even aluli legyen
b) a kerelmezbk egyutt vagy kulbn korabban nem rendelkezhettek sajat tulajdonu
lakassal.
c) a kerelmezbk egyikenek sarosdi lakbhellyel kell rendelkeznie
d) a jelzalogjogosult penzintezet nyilatkozata arrbl, hogy a tamogatandb ingatlanra az
onkormanyzat elidegenitesi es terhelesi tilalmat jegyez be, melynek idbtartama 5 ev
(3) A kerelemhez mellekelni kell:
a) az epitesi engedely vagy adas-veteli szerzbdes egy peldanyat
b) a penzintezeti kblcsbnszerzbdes egy peldanyat, a penzintezet elbzb pont szerinti
nyilatkozatat
(4) Nem adhatb tamogatas
a) ha a kerelmezo sajat hibajabol nem folytat keresb tevekenyseget
b) ha a kerelmezbk mindegyike betbltbtte a 35. eletevevet
c) ha a kerelmezbk egyike sem sarosdi lakos
IV. Fejezet
Szemelyes gondoskodast nyujtb ellatasok formai
Szocialis alapszolgaltatasok
11. § (1) Alapszolgaltatasok kereteben az onkormanyzat biztositja az Szt. 86.§(1)
bekezdeseben kbtelezben elbirt etkeztetest, hazi segftsegnyujtast, csaladsegitest es
nappali ellatast.
(2) Etkeztetes eseteben szocialisan raszorultnak kell tekinteni,
a) azt a szemelyt, aki a 65. eletevet betbltbtte, es jbvedelme nem haladja meg az
bregsegi nyugdij mindenkori legkisebb bsszegenek 300 %-at vagy
b) a 18. eletevet betbltbtte es
ba) igazoltan az egeszsegkarosodasanak merteke eleri vagy meghaladja a 40 %-ot
vagy
bb) fogyatekossagi tamogatasban illetbleg vakok szemelyi jaradekaban reszesul
vagy
be) szakorvos altal igazoltan pszichiatriai illetve szenvedelybetegsegben szenved
vagy
bd) hazi- vagy szakorvos altal igazoltan sulyosan mozgasserult.
(3) A z (1) bekezdesben felsorolt alapszolgaltatasokat az onkormanyzat a Jobb
Otthon Szocialis es Egeszsegugyi Alapitvannyal kbtbtt megallapodas alapjan latja el.
Ennek kereteben biztositja az etkeztetest, a hazi segitsegnyujtast, a csaladsegitest, s
nappali ellatast.

V. Fejezet
Hatalybalepes
(1) A rendelet 2012. marcius 1. napjan lep hatalyba.
(2) Rendelkezeseit a folyamatban levb ugyekben is alkalmazni kell.
(3) Hatalyat veszti Sarosd Nagykbzseg Onkormanyzat Kepviselb-testuletenek a
szocialis igazgatas es szocialis ellatas helyi feladatairbl szolo 13/2003. (X.1.)
valamint az ezt mbdosito 13/2005.(XI. 1.) sz. rendelet.

Lehotaine Kovacs Klara
polgarmester

dr. Hanak Maria
jegyzo

A rendeletet kihirdettem: 2012. februar 17. napjan.
dr Hanak Maria

