Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 19/2015.(X.20.) önkormányzati
rendelete a szociális ellátásokról szóló 5/2015.(III.03.) önkormányzati rendelet
módosításáról
I.

Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3)
bekezdésében, 26. § - ában, 32. § (1) bekezdésében, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1)
bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (1)–(2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális ellátásokról szóló
5/2015.(III.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:R.) módosítására a következőket
rendeli el:
II.

Részletes rendelkezések

1.§ (1) Az R. 16. § (2) bekezdésének b) pontjában az „a havi 5.000.-Ft-ot” szövegrész helyébe
az „az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 10%-át” szövegrész lép.
(2) Az R. 16. § (4) bekezdésében az „5.000.-Ft” szövegrész helyébe a „15.000.-Ft” szövegrész
lép.
2. § (1) AZ R. 17. § (2) bekezdés a) pontjában
a) a „100%-át” szövegrész helyébe a „150%-át” szövegrész,
b) a „150%-át” szövegrész helyébe a „200%-át” szövegrész
lép.
(2) AZ R. 17. § (2) bekezdés b) pontjában a „10.000.-Ft-ot” szövegrész helyébe az „5.000.-Ftot” szövegrész lép.
(3) Az R. 17. § (4) bekezdésében az „5.000.-Ft/hó” szövegrész helyébe a „15.000.-Ft”
szövegrész lép.
3. § Az R. 21. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyben a jelenlegi (2) bekezdés
számozás (3)-ra változik:
„(2) Ha a kérelmező jövedelme – akár családban él, akár egyedül – meghaladja az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 250%-át, számára természetbeni ellátás nem állapítható meg.”
4. § Az R. 26. §-a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az intézményvezető a 24. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, indokolt
esetben eltérhet a 26. § (3) bekezdésében foglaltaktól.”
5. § Az R. 27. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„27. § (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
(2) A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani
az Szt. 63. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak szerint.
(3) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A
gondozási szükséglet vizsgálatával kapcsolatos előírásokat az Szt. 63. § (5)-(9) bekezdései
tartalmazzák.
(4) A házi segítségnyújtás térítésmentesen vehető igénybe.

(5) A házi segítségnyújtás feladatait a Kiskunlacháza-Áporka Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálati Társulás látja el.”
6. § Az R. 28. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„28. § (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető
okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése
céljából nyújtott szolgáltatás. A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és
krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik, az Szt. 64. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak
szerint.
(2) A családsegítés keretében az Szt. 64. § (4) bekezdésében foglalt ellátásokat kell
biztosítani.
(3) A családsegítés térítésmentesen vehető igénybe.
(4) A családsegítésnek a (2) bekezdés szerinti, valamint gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. és 40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatási
feladatokat a Kiskunlacháza-Áporka Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás látja
el.”
III.

Záró rendelkezések

7. § (1) Ezen rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetése napján lép
hatályba.
(2) Ezen rendelet 5. és 6. §-ai 2016. január 1. napján lépnek hatályba.
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