Bokod Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

5/2009. (III.26.) számú
rendelete

A szociális ellátási formák és a gyermekvédelem helyi szabályairól
szóló 7/2008.(V.15.) számú, az 1/2008. (I.17.) számú, a 4/2008.
(II.15.) számú rendeletekkel módosított 8/2007. (VIII.1.) számú
rendelet módosításáról.

Bokod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2009. (III.26.) számú rendelete
a szociális ellátási formák és a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 7/2008.(V.15.)
számú, az 1/2008. (I.17.) számú, a 4/2008. (II.15.) számú rendeletekkel módosított 8/2007.
(VIII.1.) számú 8/2007. (VIII.1.) számú rendelete módosításáról.
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV.tv. 16 § (1) bekezdése, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 8.§. (1) bekezdése, a szociális igazgatásról és a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 1 §
(2), 10 § (1) bekezdése, a 26 § a 32 § (1), (3), a 37/D § (2)-(3), a 38 §(1) bek. c) pontja, 43/B
(1) a 45 § (1), (2), (3), a 46 § (1), a 47. §(1), (2), (3), az 50 § (3), a 62 § (2) a 92 § (1),(2), (3)
a 115 § (3) bekezdéseiben / továbbiakban Szt./ és a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv. 20/C. § (1), (4), a 21 § (1) (3), a 29 § (2), és a 131 § (1),
(4) -ben /továbbiakban Gyvt./ kapott felhatalmazás alapján ezek helyi végrehajtására a
szociális ellátási formák és a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 7/2008.(V.15.) számú,
az 1/2008. (I.17.) számú, a 4/2008. (II.15.) számú rendeletekkel módosított 8/2007. (VIII.1.)
számú rendeletét az alábbiakban módosítja ( továbbiakban R.):
1. §.
A R. 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Rendszeres szociális segély
(1) Az Szt. 37/D.§-ában foglalt együttműködési kötelezettség teljesítésére az Önkormányzat
az Oroszlányi Önkormányzati Szociális Szolgálatot (továbbiakban Szolgálat) jelöli ki.
(2) A rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő személy
a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat kézhezvételétől számított 15 napon
belül köteles a Szociális Szolgálattal együttműködni, a Szolgálat által meghatározott
időpontban és időtartamban a kapcsolatot tartani.
(3) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú nem foglalkoztatott személy alábbi
beilleszkedést elősegítő programokban köteles részt venni:
- egyéni képességet fejlesztő program,
- életmód formáló foglalkoztatás, tanácsadás,
- munkavégzésre felkészítő program,
- felajánlott képzésben, oktatásban való részvétel.
(4) A rendszeres szociális segély megállapításáról, az ellátás folyósításának szüneteltetéséről,
megszüntetéséről szóló határozat 1 példányát a Szolgálat részére meg kell küldeni.
(5) A Szolgálat a segélyezettekről nyilvántartást vezet. Az együttműködési kötelezettség
megszegéséről a Szolgálat 15 napon belül az Önkormányzatot tájékoztatja.
(6) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú nem foglalkoztatott személy
együttműködési kötelezettségét megszegi:
- a megállapító határozat átvételét követő 15 napon belül nem jelentkezik a
Szolgálatnál,
- a beilleszkedést segítő programban való részvételről nem köt megállapodást,
- nem működik közre a beilleszkedést elősegítő programokban,
-a rendszeres kapcsolattartás céljából megadott időpontban nem jelenik meg és a
távolmaradás okát nem tudja igazolni, valamint
-a segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában nem működik együtt
(adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, változások bejelentésének elmulasztása,
határidők be nem tartása).

A R. 8. § az alábbi bekezdéssel egészül ki:

2. §.

(7) A lakásfenntartással kapcsolatos költségek közül az alábbiakat kell számításba venni:
- lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete,
- szemétszállítás díja,
- villanyáram számlával igazolt összege,
- víz és csatornahasználati díj,
- gázfogyasztás és tüzelőanyag számlával igazolt összege.
3. §.
A R. 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi lép:
(1) Átmeneti segélyben részesíthető naptári évenként három alkalommal az, akinek az egy
főre számított havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 150 %-át, egyedülálló esetében annak 200 %-át.
A R. a 11/A §-al egészül ki:

(1)
(2)

4. §.
Óvodáztatási támogatás

11/A. §
Az első alkalommal nyújtott óvodáztatási támogatás természetbeni támogatás
formájában is nyújtható az óvodavezető, a védőnő javaslata vagy a szülő írásbeli kérése
alapján.
Az óvodáztatási támogatás természetben különösen az óvodáskorú gyermek részére
ruházat, cipő, óvodai felszerelés formájában nyújtható.

5. §.
A R. 14. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Szociális étkeztetést különösen annak a szociálisan rászorult kérelmezőnek biztosítja az
önkormányzat, aki
- 70. életévét betöltötte,
- a háziorvos igazolása alapján önmaga ellátására részben képes személy.
(2) Az étkeztetés és házi segítségnyújtás térítési díjait e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.
(3) Az ellátás megszüntetésének esetei:
- a jogosult halálával,
- a jogosult kezdeményezésére,
- a jogosult további ellátása nem indokolt,
- a határozott idejű megállapodás lejárt.
6. §.
(1) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik
A kihirdetés napja: 2009. március 26.
Bokod, 2009. március 20.
Valter Alajos
polgármester

Sulyok Istvánné
jegyző

1. számú melléklet

Térítési díjak *

Ft/nap/adag

2009. 04. 01.
Fizetendő
térítési díj
Napközi otthonos óvoda
- reggeli
65
- ebéd
193
- uzsonna
52
__________________________________________________________________________
Egész napos ellátás
310
Ált. Isk. napközi otthon
- reggeli
66
- ebéd
244
- uzsonna
66
__________________________________________________________________________
Egész napos ellátás
376

Menza
Szociális étkezők

244
1 főre jutó 50.000 Ft jövedelemig

220

1 főre jutó 60.000 Ft jövedelemig

250

1 főre jutó 70.000 Ft jövedelemig

280

1 főre jutó 80.000 Ft jövedelemig

360

1 főre jutó 90.000 Ft jövedelemig

460

1 főre jutó 100.000 Ft jövedelemig

530

1 főre jutó 100.000 Ft jövedelem felett 570
Házi segítségnyújtás óradíja

* A fizetendő térítési díj tartalmazza a 20 % ÁFÁ-t
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