Kacsóta Községi Önkormányzat
7/2004.(V.19.) KT. R e n d e l e t e
a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kacsóta községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 10. §-ában, 25.
§-ában, 26. §-ában, 32. §-ában, 37/D §-ában, 38. §-ában, 41. §-ában, 45. §-ában, 47. §-ában, 50. §ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított
1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 19. § (2) bekezdésében és a 21. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja, az egyének, a családok és a közösség
szociális biztonságának és működőképességének elősegítése és megőrzése érdekében.
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. §
(1)

A rendelet hatálya kiterjed Kacsóta község közigazgatási területén lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
a) magyar állampolgárokra,
b) állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra,
c) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre,
d) magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.
Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó
hajléktalanokra is kiterjed.
A rendelet hatálya a Sztv. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások, valamint a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében kiterjed az Európai Szociális Kartát
megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX.
törvény rendelkezései szerint jogszerűen a község területén tartózkodó állampolgáraira,
valamint ezek gyermekeire is.

(2)

A szociális rászorultságtól függő ellátások formái:
a) pénzbeli támogatások;
b) természetbeni támogatások.

(3)

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások formái:
a) Lakásfenntartási támogatás
b) Ápolási díj;
c) Átmeneti segély,
d) Rendkívüli segély,
d) Rendszeres szociális segély;
e) Temetési segély;
f) Időskorúak járadéka.

(4)

A természetben nyújtott szociális ellátások formái:
a) Köztemetés,
b) Méltányosságból történő közgyógyellátás;
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c) Lakásfenntartási támogatás,
d) Átmeneti segély.
(5)

A gyermekek védelmét biztosító pénzbeli és természetbeni ellátások:
a) rendszeres gyermekvédelmi támogatás;
b) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.
2. §

(1)

A rendeletben meghatározott hatásköröket első fokon, Kacsóta községi Önkormányzat
Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben Kacsóta község Gyermekjóléti, Szociális és
Egészségügyi Bizottság ( a továbbiakban Bizottság) gyakorolja.

(2)

A Bizottság az átruházott hatáskörben végzett tevékenységéről Kacsóta községi
Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/1991. (I.24.) Önk. sz.
rendeletének 41. § (12) bekezdése értelmében köteles a Képviselő-testületnek 2 évenként
beszámolni.
3. §

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iránti kérelmeket Szentlőrinc Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kell benyújtani.
4. §
A szociális ellátások iránti kérelemnek – amennyiben az Sztv. másként nem rendelkezik –
tartalmaznia kell:
a) A kérelmező nevét;
b) A kérelmező születési helyét, idejét;
c) A kérelmező anyja nevét;
d) A kérelmező lakóhelyét, tartózkodási helyét;
e) A kérelmezővel egy háztartásban élő személyeknek az előbbiekben felsorolt adatait.
5. §
(1)

A szociális ellátások iránti igény benyújtásakor a kérelmező köteles saját, illetve családja
vagyoni, jövedelmi viszonyairól, valamint a jogosultság megállapításának egyéb feltételeiről
nyilatkozni, azokat igazolni.

(2)

A jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmek
esetében a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap, egyéb jövedelmek esetében 1 év. Egyéni
vállalkozó jövedelmének igazolásához az illetékes APEH igazolása szükséges.

(3)

Ha a kérelmező a szükséges mellékleteket (igazolásokat, nyilatkozatokat) nem csatolja,
hiánypótlásra kell felszólítani.

(4)

A kérelmező írásbeli nyilatkozatot tehet a Polgármesteri Hivatalban:
a) ha nem tudja, illetve nem képes jövedelemi viszonyairól igazolást becsatolni;
b) az aránytalanul nehezen beszerezhető irat helyett a bizonyítani kívánt tényről.

(5)

Az igények elbírálása során a Polgármesteri Hivatal a kérelmező által közölt adatokat,
tényeket, nyilatkozatot, valamint a szociális helyzetet környezettanulmány során ellenőrizheti,
illetve ebből a célból más, illetékes Polgármesteri Hivatalt kereshet meg.
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6. §
Az ellátást kérelmező Kacsóta község Polgármesterének a Képviselő-testület által átruházott
hatáskörében tett döntése ellen – az erről szóló határozat közlésétől számított 15 napon belül –
fellebbezéssel élhet. A fellebbezésről Kacsóta község Önkormányzat Képviselő-testülete határoz.
7. §
(1)

A szociális ellátások közül a rendszeres ellátásokat havonta utólag, a tárgyhónapot követő
hónap 5. napjáig kell folyósítani, illetve az érintett szolgáltató számlájára utalni. Az átmeneti
ellátásokat a rendszeres támogatásokkal egyidejűleg kell folyósítani. A szociális ellátások
folyósítása a Polgármesteri Hivatal házipénztárából is történhet, különösen az átmeneti
ellátások, illetve az elmaradt rendszeres ellátások tekintetében.

(2)

A pénzbeli és természetbeni támogatás indokolt esetben az arra rászoruló személy részére a
családgondozó (szociális gondozó), illetve a gyermekintézmény megbízottjának
közreműködésével is adható, aki a felhasználást a kifizetést követő 15 napon belül igazolni
köteles.

(3)

A pénzbeli és természetbeni támogatásokról a Polgármesteri Hivatal az Sztv. 18. § - 24. §-ban
foglaltaknak megfelelően nyilvántartást vezet.
8. §

(1)

Az Sztv., illetve a végrehajtására kiadott más jogszabályokban meghatározott feltételek
hiányában, vagy ezen jogszabályok megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell
szüntetni, és az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevő személyt kötelezni
kell az Sztv. 17. §-ban meghatározottak szerint a jogosulatlanul igénybe vett ellátás
megtérítésére.

(2)

A hatáskör gyakorlója a jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítésének
elrendelése esetén:
a) a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és/vagy
b) a kamat összegét
méltányosságból elengedheti, illetve csökkentheti.
II. Fejezet
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
9. §
Lakásfenntartási támogatás

(1) A lakásfenntartási támogatás a lakhatás feltételeinek megőrzését szolgáló, vagy az
adósságcsökkentési támogatásban részesülő személynek nyújtott ellátás.
(2) Lakásfenntartási támogatás állapítható meg tulajdonosnak, bérlőnek, albérlőnek és
haszonélvezőnek, aki az e rendeletben szabályozott jövedelmi feltételeknek megfelel és a lakószoba
szám az alábbiak szerint alakul és Kacsóta közigazgatási területén lévő lakásban, családi házban
bejelentett lakóhelyként, tartózkodási helyként, továbbá nem lakás céljára szolgáló helyiségben él,
életvitelszerűen lakik:
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a) 1-3 fős háztartás esetén maximum 2 szoba
b) 4-6 fős háztartás esetén maximum 3 szoba
c) további együttlakó személy esetén személyenként fél szoba.
(3) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban, házban élők számától.
(4) A lakásfenntartási támogatás elbírálása során külön lakásnak minősül az albérlet, társbérlet
és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás része.
(5) Lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe vehető bármilyen minőségű,
lakhatás céljára szolgáló helyiség vagy helyiségcsoport.
10.§.
(1) A lakásfenntartás indokolt havi költségeibe a következő költségek számítható bele:
lakással kapcsolatos
- hiteltörlesztésként legfeljebb 10.000.-Ft/hó
- villanyáram fogyasztás legfeljebb 3.000.-Ft/hó
- fűtés évi összköltsége 1 hónapra lebontva legfeljebb 5.000.-Ft/hó
- gázfogyasztás legfeljebb 2.000.-Ft/hó
(2)
a) Lakásfenntartási támogatás annak adható, akinek háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét,
b) egyedől élő esetén a nyugdíjminimum két és félszeresét nem haladja meg
c) és a lakásfenntartás havi átlagos költségeinek együttes összege a háztartás havi
összjövedelmének
- egyedül élő esetén
25 %-át
- két vagy három személyes háztartás esetén
20 %-át
- négy vagy több személy háztratás esetán
15 %-át
eléri vagy meghaladja.
11.§.
A lakásfenntartási támogatás havi mértéke legalább 2.500.-Ft/hó.
12.§
1) Ha ugyanazon lakásban több háztartás is van, akkor lakásfenntartási támogatás annak a
lakásfenntartónak állapítható meg, aki a közüzemi szolgáltatók számlavezetése szerint a
lakással kapcsolatos kiadásokat teljesíti.
2) A lakásfenntartási támogatás 1 naptári évre szól, de a támogatás összege havonta eltérő
összegben is megállapítható.
3) A támogatás iránti kérelmeket minden év január 30-ig meg kell újítani.
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13. §
Ápolási díj
(1)

Ápolási díjban részesíthető a jegyes kivételével a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott az a
hozzátartozó, aki az Sztv. 40-44. §-aiban meghatározott feltételek szerint,
a) ha súlyos fogyatékos vagy 18. életévet be nem töltött tartós beteg személy gondozását,
ápolását végzi, vagy aki
b) 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy gondozását végzi, feltéve, hogy a
kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a
mindenkor érvényes legkisebb öregségi nyugdíj 200%-át és az ápolt tartási, életjáradéki
szerződésnek nem jogosultja.

(2)

Az ápolási díj legmagasabb havi összege a mindenkori nyugdíjminimum. Különös
méltánylást érdemlő esetben ettől 25%-kal magasabb összeget lehet megállapítani, de ezt
külön indokolni kell.

(3)

Az ápolási díj megállapításához szükséges előkészítő eljárást a Polgármesteri Hivatal végzi,
melynek során minden esetben környezettanulmányt vesz fel.

(4)

Jelen rendelet
§ (1) bekezdésének b) pontja alapján megállapított ápolási díjak
(méltányossági ápolási díj) esetében az ellátás megállapításának további feltétele, hogy a
kérelmező és az ápolásra szoruló személy ténylegesen, életvitel szerűen Kacsóta község
közigazgatási határán belül lakjon.

(5)

Az ápolási díj megállapítása határozott vagy határozatlan időre szólhat, de az arra való
jogosultság feltételeit évente felül kell vizsgálni.
14. §
Átmeneti segély

(1)

A Bizottság átmeneti segélyben részesítheti az Sztv. 45. §-a szerint azokat, akik a
létfenntartásukat veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek, időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gondokkal küzdenek, ha önmaguk, illetve családjuk megélhetéséről más módon
gondoskodni nem tudnak.

(2)

Támogathatók továbbá azok is, akik alkalmanként jelentkező többletkiadásaik, különösen
betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak.

(3)

Az átmeneti segély megállapítása iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem indokául
szolgáló tényt, rendkívüli körülményt.

(5)

Az önkormányzat az átmeneti segélyt pénzbeli, illetve természetbeni szociális ellátás
formájában biztosítja a rászorulók részére.

(6)

Külön méltánylást érdemlő esetben, ha annak pénzügyi fedezete rendelkezésre áll, eseti
segély nyújtható, ha
- a család 3 vagy több gyermekkel a nyugdíjminimum 200% -át nem éri el a jövedelem
- a család 1-2 gyermekkel a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el,
- gyermekét egyedül nevelőnek a nyugdíjminimum 200%-át nem éri el,
- család gyerek nélkül a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el,
- egyedülálló esetében 200%-át nem éri el.
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(7) A támogatás összege alkalmanként 2-10.000.- Ft között adható.
(8) A hivatal a beadott kérelmeket gyűjti, döntésre előkészíti, majd azokat véleményével - a
Bizottságnak úgy továbbítja, hogy a bizottság lehetőleg havonta a kérelmeket elbírálhassa.
(9) A Hivatal a döntés-előkészítés során ,a kérelmező által benyújtott igazolásokat és
nyilatkozatokat ellenőrzi, a kérelmező életkörülményeiről környezet-tanulmányt készít. A Hivatal a
döntés előkészítése során, a kérelmező által benyújtott igazolásokat és nyilatkozatokat ellenőrzi, a
kérelmező életkörülményeiről pedig a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályának Szociális
csoportja, illetve a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat környezettanulmányt készít az 1. számú
mellékletben szereplő adatlap szerint.
15. §
(1) A Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) határozatát a
Bizottság elnöke írja alá.
(2) A Bizottság határozata ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Képviselőtestülethez
lehet fellebbezni. A fellebbezéseket a Hivatalhoz kell szóban vagy írásban benyújtani. A Hivatal 3
napon belül értesíti a Bizottságot a fellebbezésről. A Bizottság a fellebbezést - ha az alapján
határozatát nem vonja vissza illetőleg nem módosítja - a szükséges iratok csatolásával a
Képviselőtestület soron következő ülése elé terjeszti.
16.§
A Képviselő-testület a fellebbezést benyújtó ügyfelet Képviselő-testületi Határozattal értesíti a
döntés meghozatalát követően a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 8 napon belül. A
Képviselő-testületi határozatot a polgármester írja alá.
17. §
Rendkívüli segély
(1)

Rendkívüli segély nyújtható annak a személynek, illetve családnak, akinek a létfenntartása
rendkívüli körülmények – így különösen elemi kár, tartós betegség – miatt átmenetileg
lehetetlenné vagy nagy fokban veszélyeztetetté vált.

(2)

Nem állapítható meg a, ha a kérelmező háztartásában az 1 főre jutó havi jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét meghaladja.

(3)

A krízissegély iránti kérelemhez csatolni kell a segélykérő nyilatkozatát a saját és családja
jövedelmi viszonyairól, valamint az azokat tanúsító igazolásokat. Amennyiben az igazolások
beszerzése jelentős késedelemmel járna, úgy azokat utólag kell becsatolni.

(4)

A krízissegély legmagasabb összege elemi kár esetén: a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének ötszöröse, egyéb krízishelyzet esetén a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összege.

(5)

A rendelet alkalmazásában elemi kár különösen az árvíz, földrengés, vihar, tűzvész okozta
kár.
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(6) Polgármester alkalmanként 10.000.- Ft támogatást ítélhet meg.
18. §
Rendszeres szociális segély
(1)

Kacsóta község Polgármestere az Sztv. 37/A § - 37/G §-ban foglaltak alapján rendszeres
szociális segélyt állapíthat meg.

(2)

Rendszeres szociális segély összege:
a) az Sztv. 37/A (1) bekezdésének a) pontja esetében a mindenkori legkisebb öregségi teljes
nyugdíj összege;
b) az Sztv. 37/A (1) bekezdésének b) pontja esetében a mindenkori legkisebb öregségi teljes
nyugdíj 70%-a.

(3)

Ha a jogosult egyéb jövedelemmel is rendelkezik, a rendszeres szociális segély összegét úgy
kell megállapítani, hogy a jogosult jövedelme egyéb jövedelmével együtt érje el a (2)
bekezdésben meghatározott összegét.

(4)

A rendszeres szociális segélyre való jogosultság feltételeit évente felül kell vizsgálni, melyhez
a támogatást igénylőnek az ellátás további folyósítása érdekében a felülvizsgálathoz
szükséges adatokat rendelkezésre kell bocsátania.
19. §
Aktív korú nem foglalkoztatottra vonatkozó egyéb feltételek

(1)

Az aktív korú nem foglalkoztatott ismételt munkába állítása érdekében az önkormányzat a
rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt:
-közhasznú munkát, közmunkát vagy a települést érintő egyéb munkát szervez.

(2)

Kacsóta község Polgármestere a Sztv. 37/D § (4) bekezdésében meghatározottak szerint a
Munkaügyi Központtal megállapodást köt.

(3)

Az aktív korú nem foglalkoztatott személy a segély folyósításának időtartama alatt, mielőbbi
munkába állása érdekében az önkormányzattal és a Munkaügyi Központtal együttműködik, és
ennek keretében köteles:
a) az éves felülvizsgálatban részt venni;
b) a részére felajánlott, megfelelő munkalehetőséget elfogadni;
c) a részére előírt, szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó programban részt
venni;
d) kérelme benyújtásától számított 15 napon belül, a határozatban megjelölt szervnél
jelentkezni köteles.

(4)

Kacsóta községben a Sztv. 37/A § (6) bekezdésében előírt foglalkoztatási kötelezettség
megszervezéséről a Jegyző gondoskodik.

(5)

Az önkormányzat vagy a Munkaügyi Központ által szervezett programok, munkalehetőségek
helyéről és időpontjáról a megjelenésre kötelezettet 5 munkanappal előbb írásban kell
értesíteni. A távolmaradás igazolására az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló,
többször módosított 1957. évi IV. törvény vonatkozó szabályai az irányadóak.
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(6)

Az Sztv.-ben meghatározottakon kívül a rendszeres szociális segély folyósítását meg kell
szüntetni, ha az ellátott
a) az önkormányzat vagy a Munkaügyi Központ által szervezett munkába állást elősegítő,
személyiségfejlesztő programokban nem vesz részt, illetve a megadott időpontban nem
jelenik meg, távolmaradását megfelelően igazolni nem tudja;
b) az önkormányzat vagy a Munkaügyi Központ által felajánlott, megfelelő foglalkoztatási
lehetőséget felróhatóan nem fogadja el;
c) nem vesz részt az éves felülvizsgálatban;
d) vagy egyébként a segély folyósításának időtartama alatt neki felróható okból az
önkormányzattal, illetve a Munkaügyi Központtal nem működik együtt, illetve e
rendeletben, valamint más jogszabályokban részére előírt kötelezettségeit nem teljesíti.
20. §
Temetési segély

(1) Kacsóta község Polgármestere az Sztv. 46. §-a alapján az arra rászoruló személy részére
temetési segélyt állapíthat meg.
(2) Temetési segély állapítható meg annak a kérelmezőnek, aki a meghalt személy eltemetéséről
gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt
ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A
temetési segély szabályait a - e rendelet rendelkezésein túl - az Sztv. 46.§-a tartalmazza.
(3) Nem állapítható meg temetési segély az Sztv. 46. § (2) bekezdésében foglaltakon kívül, ha
kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi teljes nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének háromszorosát meghaladja.
(4)

A helyben szokásos temetési költségek alakulásáról a Polgármesteri Hivatal folyamatosan
tájékoztatást kér a temetés lebonyolítását Kacsóta községben végző vállalkozótól.

(5) A temetési segély iránti kérelemhez csatolni kell a temetés tényét igazoló eredeti
számlaösszesítőt, ennek hiányában a szolgáltatást végző és a megrendelő között létrejött
megállapodást végzőnek fizetendő ki vagy utalandó. Ekkor a szolgáltatást végzőnek a
számlamásolat egy példányát a Polgármesteri Hivatalnak meg kell küldenie. A kérelemhez továbbá
csatolandó a halotti anyakönyvi kivonat másolata és a jövedelemigazolások.
(6) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül kell
előterjeszteni.
(7) A temetési segély mértéke 10.000.- Ft.
21. §
Időskorúak járadéka
(1) Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorúak
személyek részére nyújtott támogatás.
(2) A Bizottság az Sztv. 32/B § – 32/E §-ban foglaltak szerint megállapítja az időskorúak járadékát,
illetve megszünteti az ellátást, ha annak feltételei hiányoznak.
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(3) Időskorúak járadékában részesülhet, az a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt
betöltő személy, akinek a
a.) havi jövedelme, valamint
b.) a saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 80%-át, egyedülálló esetén 95%-át.

III. Fejezet
Természetben nyújtott szociális ellátások
22. §
Köztemetés, és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
(1)
(2)

Az elhunyt közköltségen történő eltemettetését az Sztv. 48. §- a alapján rendelheti el.
Az Sztv. 54. §-ban foglaltak szerint egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot állapíthat
meg az arra rászoruló személy részére.
23. §
Méltányosságból történő közgyógyellátás

(1)

Kacsóta község Polgármestere méltányosságból történő közgyógyellátást állapít meg annak a
szociálisan rászoruló személynek, akinek saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti a
rendszeresen jelentkező havi gyógyszerköltsége, illetőleg gyógyászati segédeszköz költsége.

(2)

Létfenntartást veszélyeztető tényező, ha a kérelmező háztartásában az egy főre eső havi nettó
átlagjövedelem az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét,
egyedül élő esetében az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét
nem haladja meg, és rendszeresen jelentkező gyógyszerköltsége, és a kérelmező gyógyászati
segédeszköz költsége a háztartás egy főre jutó havi nettó átlagjövedelmének 10%-át eléri
vagy azt meghaladja.

(3)

A közgyógyellátás iránti kérelemhez az e rendeletben meghatározottakon (4. § - 5. §) kívül
csatolni kell a háziorvos (gyógyszertár) illetőleg a kezelő szakorvos igazolását a havi
gyógyszerköltségről, illetve a gyógyászati segédeszköz költségről.
IV. Fejezet
A gyermekek védelmét biztosító pénzbeli és természetbeni ellátások
24. §
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

(1)

A Bizottság a gyermeket rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket
gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és a családban történő nevelkedés nem áll a gyermek
érdekével ellentétben, feltéve, hogy jelen rendelet 32. § (3) bekezdése alapján elrendelt
vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön
vagy együttesen a Gyvt. 19. § (7) bekezdésben meghatározott értéket.
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(2)

Kacsóta községben a rendszeres gyermekvédelmi támogatás összege a Gyvt. 20. § (2) és (8)
bekezdéseiben foglaltakkal egyezik meg.

(3)

A kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága
környezettanulmány készítésével vizsgálható. A jogosultság elbírálásánál vagyoni helyzet
vizsgálatát akkor lehet elrendelni, ha az önkormányzat hivatalos tudomása vagy a
környezettanulmány megállapításai alapján a gyermeket gondozó család életkörülményei nem
felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatoknak.

(4)

A rendszeres gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is adható.
25. §
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

(1)

Kacsóta község Polgármestere a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban
részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

(2)

Az ellátásra való jogosultság feltételei e rendelet 21. § (1)–(2) bekezdésében foglaltakkal
azonosak.

(3)

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is adható.

(4)

A támogatás mértéke maximum 20.000.Ft
V. Fejezet
26. §
Záró rendelkezések

(1)

E rendelet 2004. június 1-jétől lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.

(2)

A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

(3)

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a többször módosított 6/1993.VII.1.)
sz. Kt rendelet.

(4)

A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény, valamint ezek
végrehajtására kiadott más jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Pap Zoltán
polgármester

Dr. Karakán Béla
jegyző

