
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

18/2011. (X.04.) számú önkormányzati rendelete 
 

R E N D E L E T E 
 
 

A pénzben és természetben nyújtandó szociális ellátásnak helyi szabályiról szóló 
3/2011. (II. 15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, továbbá a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazása alapján a pénzben és természetben nyújtandó szociális ellátásnak helyi 
szabályiról szóló 3/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
 

1. § 
 

A rendelet 12. §/ E pontját hatályon kívül helyezi. 
 
 
 

2. § 
 
 

A rendelet 6. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 
6. § Vámospércs Város Önkormányzata az Szt., illetve az e rendeletben meghatározott 
feltételek esetén az alábbi szociális ellátásokat biztosítja: 

1. rendszeres szociális segélyezettek együttműködése 
2. átmeneti segély 
3. temetési segély 
4. köztemetés 
5. szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjtámogatás 
6. közgyógyellátás 
7. helyi lakásfenntartási támogatás. 

 
 

3. § 
 
A rendelet 7. § (1) és (2) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 
 
7.§ (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő 
napján 
 



a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy 
b) az 55. életévét betöltötte, vagy 
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban elő gyermekek 

valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási 
támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben – és a 
gyermek ellátását napközbeni intézményben (Gyvt. 41. § (3) bek.) nem tudják 
biztosítani, vagy 

d) a szülész-nőgyógyász szakorvos igazolásával igazolja, hogy legalább 12 hetes terhes, 
vagy 

e) az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (a továbbiakban: ORSZI) 
szakvéleménye szerint legalább 40%-os össz-szervezeti egészségkárosodottnak 
minősül, vagy 

f) a pszichiátriai szakorvos igazolása alapján mentális állapotára való tekintettel állandó 
szakorvosi kezelésre szorul, 

rendszeres szociális segélyre jogosult.  
 
(2) Az (1) bekezdés b)-c) és f) pontja szerinti esetekben a rendszeres szociális segély akkor 
állapítható meg, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy a települési önkormányzat által 
kijelölt szervvel, a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal (a továbbiakban: 
Családsegítő Szolgálat) az Szt. 37/A. § szerinti együttműködési kötelezettségét nyilatkozatban 
vállalja. 
 
 
 
 

4. § 
 
A rendelet kiegészül a 11. §/A ponttal: 
 
 

Közgyógyellátás 
 

11. §/A 
 
(1) Az Szt. 50. § (1) és (2) bekezdésében meghatározottakon túl közgyógyellátásban 
részesíthető az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetében 200%-át nem 
haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke meghaladja az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át. 
 
 
 

5. § 
 
A rendelet kiegészül a 11. §/B ponttal: 
 
 
 
 
 



 
Helyi lakásfenntartási támogatás 

11. §/B 
 
 
 (1) A települési önkormányzat – önálló ellátásként – helyi lakásfenntartási támogatást 
nyújthat annak a személynek, aki 
a) A társadalombiztosítási nyugellátásáról rendelkező 1997. évi LXXXI. törvény 
rendelkezései alapján a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és 
    aa) egyedül élő, vagy 
    ab) kizárólag házastársával, élettársával, bejegyzett élettársával, kiskorú vagy nagykorú   
          fogyatékos gyermekével él közös háztartásban, 
          és a lakásban más személynek nincs bejelentett lakó- vagy tartózkodási helye 
b) legalább 3 kiskorú gyermekét egyedül neveli, és a lakásban más személynek nincs 
bejelentett lakó- vagy tartózkodási címe, 
és a család egy fogyasztási egységre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 250-260 %-a között van, és a háztartás tagjai egykének sincs az Szt. 4. § (1) 
bekezdése b. pontjában meghatározott mértéket meghaladó vagyona. 
(2) A helyi lakásfenntartási támogatás 1 hónapra jutó összege 2500 forint, amennyiben a 
lakásfenntartás elismert havi költsége eléri a jogosult háztartásában élők összjövedelmének 
30%-át. A támogatás 6 hónapra állapítható meg. 
(3) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az Szt. 
38. § (4) bekezdés szerint elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó helyben 
elismert havi költség szorzata. 
(4) A helyi lakásfenntartási támogatás vonatkozásában az egy négyzetméterre jutó helyben 
elismert havi költség 450 forint. 
(5) A támogatást a jogosultak részére 2011. szeptember 01. után benyújtott kérelmekre kell 
megállapítani. 
 
 
 
 

6. § 
 
A rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
14. § (1)  
b) a Humánpolitikai Bizottságra átruházott hatáskörök: 
- dönt a normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek tárgyában, 
- dönt a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjtámogatási kérelmek tárgyában. 
- dönt a helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek tárgyában. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7. § 
 
A rendelet 15. §-a kiegészül az (5) ponttal: 
 
(5) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti 
társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16.-án aláírt Európai Megállapodás 
tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az 
Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 
 
 
 
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos 
módon gondoskodik. 
 
 
Vámospércs, 2011. október 04. 
 
 
 
 
   Ménes Andrea           Kanyóné Papp Klára 
      polgármester                   jegyző 
 
 
 
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
 
 
Vámospércs, 2011. október 05. 
 
 
 
Kanyóné Papp Klára 
         jegyző 
 
 


