
Vámosszabadi Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 

 …../2020. (II.14.)  

önkormányzati rendelete 

 a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II. 

26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye a 

32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

többszörösen módosított 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 1.§ (2) bekezdése, 10.§ (1) 

bekezdése, 26. §-a, 32.§ (1) bekezdés b) pontja, 45.§ (1) és (7) bekezdés, 48.§ (4) bekezdés, 

132.§ (4) bekezdés a), d), g) pontjában biztosított jogkörében eljárva a szociális igazgatásról 

és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:     

 

1.§ A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015 (II.26.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés 

lép: 

„5.§ (1) A Képviselő-testület rendkívüli települési támogatásban részesítheti azt a 

létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, tartósan vagy időszakosan 

létfenntartási gonddal küzdő személyt, családot, vagy a közös háztartásban élőket, ahol a 

jövedelmi viszonyokat figyelembe véve az 1 főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő személy esetében a 

350 %-át.”                     

 

2.§ A R. 5. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 „5.§ (5) Temetési költségek viseléséhez hozzájáruló rendkívüli települési támogatás annak a 

vámosszabadi lakóhellyel rendelkező kérelmező részére állapítható meg, akinek a 

háztartásában az 1 főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő személy esetében a 350 %-át.”                     

 

3. § A R. 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„9.§ (1) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez megállapított települési 

támogatás annak a vámosszabadi lakóhellyel rendelkező kérelmező részére állapítható meg, 

akinek a háztartásában az 1 főre jutó nettó havi jövedelem összege nem éri el az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, továbbá a lakásfenntartási költségei a a 

háztartás havi összjövedelmének 20 %-át elérik. 

(2) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez megállapított települési 

támogatás kérelemre rendszeres havi ellátásként is megállapítható legfeljebb 12 hónap 

időtartamra azzal, hogy a havi támogatás összege az 5.000.- Ft-ot nem haladhatja meg. ” 

 

4. § A R. 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„11.§ (1) Települési támogatást állapít meg a települési önkormányzat képviselő-testülete 
annak a 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző 



hozzátartozó részére, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi  nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 

a) 300%-át  

b) egyedülálló esetén 350%-át nem haladja meg.” 

 

5.§ A R. 11/B § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(4)  A kérelmet a rendelet 1. sz. mellékletet szerint kell benyújtani a Vámosszabadi 

Polgármesteri Hivatalhoz (továbbiakban: hivatal.)” 

 

6. § A R. 14 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 „14 § (1) Étkeztetési ellátás szempontjában szociálisan rászorulónak kell tekinteni, egészségi 

állapota miatt azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut 

megbetegedése, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, illetve szenvedély betegsége, illetve 

hajléktalansága miatt önmaga ellátásáról részben, vagy teljesen nem tud gondoskodni, s 

jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 300%-át nem haladja, meg és egyedül él, 

s a tartásra köteles hozzátartozója nincs.” 

 

7. § A R. 16 § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(2) Az Önkormányzat a családsegítő tevékenységek körében a hatályos jogszabályokban írt 

feladatokon túl figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiéniás helyzetét, feltárja a 

nagy számban előforduló, vagy az egyén és család életében jelentkező problémák okait, 

valamint a működtetett jelzőrendszeren keresztül az önkormányzati intézmények, társadalmi 

szervezetek, egyház és magánszemélyek megállapításait eljuttatja a hivatalhoz.” 

 

8. § A R. 26 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„26. § E rendeletben nem szabályozott eljárási rendelkezésekben, az ellátásra való 

jogosultság, a jogosultat érintő jogok és kötelezettsége megállapítására, továbbá a hatósági 

ellenőrzésre, a jövedelemre és vagyonra az Szt. illetve az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni." 

 

Záró rendelkezések 

9. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A R. módosítással nem érintett 

rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.  

 

 

 

      Ambrus Gellért                             Domjánné dr. Fehérvári Diána 

          polgármester                                     jegyző 

 

Záradék 

A rendelet kihirdetve: 

Vámosszabadi, 2020. február 14. 

                                                                                                    Domjánné dr. Fehérvári Diána 

                                                                                                           jegyző 

 


