Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2015. (IX. 24.) rendelete
Szajol község szociális ellátási és szolgáltatási rendjéről szóló,
a 4/2015 (II. 26.) önkormányzati rendelettel módosított
3/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítására

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatályos rendelkezései,
valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése alapján a községben folyó
szociális ellátási tevékenység szabályozására a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) A rendelet 5. §-a (7) bekezdéssel egészül ki:
„5. § (7) Amennyiben az igazolt gyógyszerköltség az 1000,- forintot nem éri el, a
támogatást 1000,- forintban kell meghatározni. A támogatás összegét 100,- Ft-ra
kerekítve kell megállapítani.”
2. § (1) A rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. ’ (3) A támogatás akkor ítélhető meg, ha a kérelmező, illetve családja jövedelmi
viszonyai alapján a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén a
180%-át.”
3. § (1) A rendelet 6. §-a (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„6. § (6) Különös méltánylást érdemlő esetekben, a (3) bekezdés szerinti
jövedelemhatártól el lehet térni, és a támogatás összege elérheti a 100.000,- forintot.
(7) Különös méltánylást érdemlő esetek különösen, az elemi kár miatt bekövetkezett
veszélyhelyzet, a családban bekövetkezett haláleset, és a gyermek családban való
nevelkedésének elősegítése, a családból való kiemelés megelőzése.”
4. § (1) A rendelet 14. §-a (8) bekezdéssel egészül ki:
„14. § (8) A család összjövedelmét csökkenteni kell a kérelem benyújtását megelőző
hónapban befizetett lakáscélú hitel havi törlesztőrészletével.”
5. § (1) A rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) Az Szt. 2015. február 28. napján hatályos 43/B. §-ában szabályozott
méltányos ápolási díjban részesülők jogosultságát a rendelet hatálybalépését követő
két hónapon belül felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a 2015. február 28.
napján hatályos Szt. rendelkezéseket és Szajol község szociális ellátási és szolgáltatási
rendjéről szóló 19/2013. (XII. 19.) rendeletet kell alkalmazni.
(2) Amennyiben a jogosultsági feltételek fennállnak a méltányos ápolási díjat tovább
kell folyósítani. Az ellátást kétévente felül kell vizsgálni.
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(3) A felülvizsgálat során továbbfolyósításra került ellátás, a 18. életévet betöltött tartós
beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott
települési támogatás.
(4) A támogatás havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben
meghatározott alapösszeg 80%-a.”
6. § A rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Szajol, 2015. szeptember 24.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző
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INDOKOLÁS
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015. (II. 12.) önkormányzati rendeletének módosításához
Szajol község szociális ellátási és szolgáltatási rendjéről szóló

1. §-hoz
A gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás minimális összege és annak 100,forintra kerekítése került szabályozásra.
2. és 3. §-okhoz
A rendkívüli települési támogatásra való jogosultság jövedelemi feltételei kerültek
módosításra. Az egy főre jutó jövedelemhatár nőtt, illetve a különös méltánylást érdemlő
esetek kerültek szabályozásra.
4. §-hoz
Az értelmező rendelkezéseknél szabályozásra került, hogy a család összjövedelmét
csökkenteni kell a kérelem benyújtását megelőző hónapban befizetett lakáscélú hitel havi
törlesztőrészletével.
5. §-hoz

A méltányos ápolási díjban részesülők részére továbbfolyósított ellátás került pontosításra.

Szajol, 2015. szeptember 24.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző

