ÓCSA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
6/2004./V.28./ sz. rendelet
egyes önkormányzati rendelet módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről
Ócsa Nagyközség Önkormányzata Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása
kapcsán fennálló jogharmonizációs kötelezettségének eleget téve egyes önkormányzati
rendeleteinek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
/1/ A gyermekeket illető ellátások igénybevételéről szóló 10/1997./XI.26./ sz. ÖK. rendelet
(továbbiakban: Gye R.) 1.§ /1/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„/1/ A rendelet hatálya kiterjed Ócsa közigazgatási területén élő
a./ lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra,
b./ állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra,
c./ letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre,
e./ a szociális igazgatásról és szociális ellátásárokról szóló 1993. évi III. Tv. 6.§-ában
meghatározott hajléktalan személyekre.”
/2/ A Gye.R. 7.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„7.§.
Eljárási szabályok
/1/ A rendelet hatálya alá tartozó pénzbeli és természetbeni juttatásokra való jogosultság
elbírálása keretében – az ellátás jogalap nélküli megállapításának és folyósításának
elkerülése érdekében – a szociális rászorultság jövedelmi és vagyoni feltételeit
fokozottan kell vizsgálni.
/2/ A jövedelem számításához – és az e rendelet hatálya alá tartozó, szociális
rászorultságtól függő, juttatásokra való jogosultság igazolásához – felhasználható,
illetve szükségesek az alábbi bizonyítékok:

a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap nettó
átlagáról kiadott munkáltatói igazolás,

munkanélküli járadék esetén az azt megállapító határozat,

a társadalombiztosítás, illetve az önkormányzat által folyósított ellátások esetén a
kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás összegét igazoló
szelvény/ek/. Nem kell igazolni az önkormányzat jegyzője által kötelezően vezetendő
nyilvántartásból megállapítható adatokat,

vállalkozó és mezőgazdasági őstermelő esetében az illetékes APEH igzaolása a
kérelem benyújtását megelőző gazdaság év személyi jövedelemadó alapjáról,

egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett
nyilatkozata a havi átlagos nettó jövedelméről,

a kérelem jellegétől függően: a lakás használatának jogcímét igazoló teljes bizonyító
erejű okirat, valamint a lakás használatával összefüggésben felmerült – e rendelet
szerint elismerhető – költségeket igazoló, a kérelem benyújtását megelőző négy
negyedévre vonatkozó, számla, vagy a szolgáltató erről kiadott igazolás,

a gyermeknevelési támogatás megállapításának szabályairól, valamint a szociális
ellátások igényléséhez felhasználható bizonyítékokról szóló 32/1993./II.17./
Kormányrendeletben jelölt szükséges bizonyítékok.

/3/ Az Ügyfélszolgálati Iroda a támogatást igénylő szociális helyzetéről tájékozódik.
Ennek keretében becsatoltatja az igénylő és családja rendszeres jövedelméről szóló
igazolásokat és egyéb jövedelmi viszonyaira vonatkozó igazolásokat, valamint
környezettanulmányt készít az igénylőnél.
/4/ Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit az Iroda
más bármely ügyben vizsgálta, se nem feltételezhető azokban lényeges változás.
/5/ Sürgős szükség esetén – ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget
indokolják – a támogatás bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján
megadható, a bizonyítékok utólagos csatolása mellett.”
2.§.
/1/ A szociális ellátások igénybevételéről szóló többszörösen módosított 2/1999./I.27./ számú ÖK.
rendelet (továbbiakban: Szoc.R.) új, az alábbi 2/A. §-al egészül ki:
„A rendelet hatálya
2/A. §.
/1/ A rendelet hatálya kiterjed Ócsa közigazgatási területén élő
a./ lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra,
b./ állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra,
c./ letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre,
e./ a szociális igazgatásról és szociális ellátásárokról szóló Sz.Tv. 6.§-ában meghatározott
hajléktalan személyekre,
f./ továbbá az Sz.Tv. 7.§. /1/ bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a
fentiekben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő
országoknak a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és
bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI. törvény rendelkezései szerint jogszerűen
Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is,
g./ valamint az Sz.Tv. 32/B. §. /1/ bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka és a
41. §-ának /1/ bekezdésében meghatározott ápolási díj tekintetében kiterjed az Európai
Gazdasági Térség állampolgárára és – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló 2001. évi LXXXIX. Törvényben
meghatározott feltételek mellett – a harmadik államból származó hozzátartozójára.”
/2/ Szoc. R. új, az alábbi 2/B. §-al egészül ki:
„Eljárási szabályok
2/B. §.
/1/ A rendelet hatálya alá tartozó pénzbeli és természetbeni juttatásokra való jogosultság
elbírálása keretében – az ellátás jogalap nélküli megállapításának és folyósításának
elkerülése érdekében – a szociális rászorultság jövedelmi és vagyoni feltételeit
fokozottan kell vizsgálni.
/2/ A jövedelem számításához – és az e rendelet hatálya alá tartozó, szociális
rászorultságtól függő, juttatásokra való jogosultság igazolásához – felhasználható,
illetve szükségesek az alábbi bizonyítékok:











a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap nettó
átlagáról kiadott munkáltatói igazolás,
munkanélküli járadék esetén az azt megállapító határozat,
a társadalombiztosítás, illetve az önkormányzat által folyósított ellátások esetén a
kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás összegét igazoló
szelvény/ek/. Nem kell igazolni az önkormányzat jegyzője által kötelezően vezetendő
nyilvántartásból megállapítható adatokat,
vállalkozó és mezőgazdasági őstermelő esetében az illetékes APEH igzaolása a
kérelem benyújtását megelőző gazdaság év személyi jövedelemadó alapjáról,
egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett
nyilatkozata a havi átlagos nettó jövedelméről,
a kérelem jellegétől függően: a lakás használatának jogcímét igazoló teljes bizonyító
erejű okirat, valamint a lakás használatával összefüggésben felmerült – e rendelet
szerint elismerhető – költségeket igazoló, a kérelem benyújtását megelőző négy
negyedévre vonatkozó, számla, vagy a szolgáltató erről kiadott igazolás,
a gyermeknevelési támogatás megállapításának szabályairól, valamint a szociális
ellátások igényléséhez felhasználható bizonyítékokról szóló 32/1993./II.17./
Kormányrendeletben jelölt szükséges bizonyítékok.

/3/ Az Ügyfélszolgálati Iroda a támogatást igénylő szociális helyzetéről tájékozódik.
Ennek keretében becsatoltatja az igénylő és családja rendszeres jövedelméről szóló
igazolásokat és egyéb jövedelmi viszonyaira vonatkozó igazolásokat, valamint
környezettanulmányt készít az igénylőnél.
/4/ Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit az Iroda
más bármely ügyben vizsgálta, se nem feltételezhető azokban lényeges változás.
/5/ Sürgős szükség esetén – ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget
indokolják – a támogatás bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján
megadható, a bizonyítékok utólagos csatolása mellett.”
/3/ A Szoc. R.:
a./ 4. §. /3/ bekezdésének utolsó mondata,
b./ 8. §. /5/ bekezdésének utolsó mondata,
c./ 10. §. /3/ bekezdésének utolsó mondata és
d./ 15.§. /1/ bekezdésének második mondata törlésre kerül.
/4/ A Szoc. R. 18.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„Közlekedési támogatás
18.§.
A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló többszörösen módosított
287/1997./XII.29./ számú Korm. rendelet:
/1/
a./ 25. §-ában körülírt, tanulóbérlet vásárlására jogosult személyek részére az
önkormányzat a mindenkori költségvetésben elfogadott társadalom-szociálpolitikai és
egyéb juttatások előirányzat terhére – kizárólag a mindenkori központi költségvetés
által a helyi közlekedés céljára biztosított támogatás mértékéig - szociális
támogatásként a ténylegesen megvásárolt bérlet árához támogatást nyújt.

b./ A támogatás az önkormányzat közigazgatási területén működő intézményeknél tanulók
esetében az intézmény támogatása formájában valósul meg. A támogatás a
tanintézmények teljes létszámára érvényes, függetlenül attól, hogy a tanuló helybeli
lakos, avagy sem.
c./ A közigazgatási határon kívül működő intézmények tanulói esetében egyénenként hoz
határozatot az önkormányzat. A támogatás ebben az esetben csak azokra érvényes,
akiknek állandó lakóhelye Ócsa,
/2/
a./ 26. §-ában körülírt, nyugdíjas bérlet vásárlására jogosult személyek részére az
önkormányzat a a mindenkori költségvetésben elfogadott társadalom-szociálpolitikai
és egyéb juttatások előirányzat terhére – kizárólag a mindenkori központi költségvetés
által a helyi közlekedés céljára biztosított támogatás mértékéig - szociális
támogatásként a ténylegesen megvásárolt bérlet árához támogatást nyújt.
b./ a kérelmezőknek igényüket írásban előzetesen kell bejelenteniük, és a bérlet
megvásárlását igazolniuk. A kérelmekkel kapcsolatban az Önkormányzat
Képviselőtestülete határoz.”
3.§.
Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az alábbi önkormányzati rendeletek hatályukat
vesztik: A rendszeres nevelési segélyre való jogosultság feltételeiről szóló 7/1994./III.30./sz., az
önkormányzati tulajdonú lakás- és házingatlanok eladási árának kialakításáról szóló
6/1993./VI.10./sz., valamint a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének
enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 5/1998./IX.30./ sz. ÖK. rendeletek.
4.§.
Ezen rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, de rendelkezéseit Magyarországnak az
Európai Unióhoz történő csatlakozása napjától, 2004. május 1-től kell alkalmazni.
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