
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló

4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésének, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésének, 45. §-ában és 134/E. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
 
1. § A pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
 
„(4) Lakhatási támogatás akkor adható, ha a háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg több személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén a 300%-át, a (4/a)
bekezdés alapján megállapított esetben 350%-át feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át eléri vagy meghaladja.”
 
2. § A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
 
       „(2) Gyógyszertámogatásra az a pilisvörösvári lakcímmel rendelkező személy jogosult, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő

esetében 300%-át és vagyona nincs. Vagyon alatt az Szt. rendelkezései az irányadók.”
 
3. § A Rendelet a következő 17/A. §-sal egészül ki.
 

Születési támogatás
 
„17/A. § (1) A Képviselő-testület a jegyzőre átruházott hatáskörében egyszeri születési támogatást nyújt kérelemre a szülőknek, egyedülálló szülőnek gyermek születése esetén, amennyiben az alábbi feltételek együttesen fennállnak:
 

a)      a gyermek Pilisvörösváron bejelentett lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén él,
b)     legalább az egyik szülő a gyermek születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző 12 hónapban életvitelszerűen, megszakítás nélkül Pilisvörösváron bejelentett lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén él.

 
(2) A szülő és a gyermek – (1) bekezdésben meghatározott – Pilisvörösvári életvitelszerű tartózkodását a Pilisvörösvári Szakorvosi Rendelőintézet Védőnői Szolgálata (a továbbiakban: Védőnői Szolgálat) részéről a területileg illetékes
védőnő igazolja.
 
(3) Nem jogosult a születési támogatásra a szülő, ha a szülői felügyeleti jogát bíróság korlátozta vagy megszüntette, vagy a gyermek gyermekvédelmi szakellátásba került.
 
(4) A születési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell az újszülött gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a szülők és a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát, és a (2) bekezdésben meghatározott Védőnői Szolgálat
igazolását.
 
(5) A születési támogatás mértéke gyermekenként 10.000 Ft.
 
(6) A születési támogatás iránti kérelem a gyermek születésétől számított fél éven belül nyújtható be. A benyújtási határidő jogvesztő.
 
(7) A születési támogatás – jogosultság esetén – a benyújtást követő 30 napon belül a kérelmező által meghatározott folyószámlára kerül folyósításra vagy házipénztárból kerül kifizetésre.”
 
4. § A Rendelet a következő 17/B. §-sal egészül ki.
 

Természetbeni születési támogatás
 

„17/B. § (1) A Képviselő-testület a jegyzőre átruházott határkörében egyszeri természetbeni születési támogatást nyújt kérelemre a szülőknek, az egyedülálló szülőnek gyermek születése esetén, amennyiben az alábbi feltételek
együttesen fennállnak:

a) a gyermek Pilisvörösváron bejelentett lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén él,
b) legalább az egyik szülő a gyermek születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző 12 hónapban életvitelszerűen, megszakítás nélkül Pilisvörösváron bejelentett lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén él,
c) a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 400%-át.

 
(2) Nem jogosult természetbeni támogatásra az a kérelmező, aki, vagy annak családja vagyonnal rendelkezik. Vagyon alatt az Szt. rendelkezései az irányadók.
 
(3) A természetbeni születési támogatást igénylő család, illetve szülő szociális helyzetéről környezettanulmányt kell készíteni.
 
(4) Nem jogosult a természetbeni támogatásra a szülő, ha a szülői felügyeleti jogát bíróság korlátozta vagy megszüntette, vagy a gyermek gyermekvédelmi szakellátásba került.
 
(5) A szülő és a gyermek – (1) bekezdésben meghatározott – Pilisvörösvári életvitelszerű tartózkodását, valamint azt, hogy a gyermek a rendszeres gondozáson részt vesz és a Szolgálattal együttműködik, a Védőnői Szolgálat részéről a
területileg illetékes védőnő igazolja.
 
(6) A természetbeni születési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell az újszülött gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a szülők és a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolatát, az (5) bekezdésben meghatározott
Védőnői Szolgálat igazolását, valamint az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdése szerinti jövedelemigazolásokat.
 
(7) A természetbeni születési támogatás gyermekenként 7.500 Ft értékű babaápolási termékeket tartalmazó csomag formájában nyújtható.
 
(8) A természetbeni támogatás iránti kérelem a gyermek születésétől számított fél éven belül nyújtható be. A benyújtási határidő jogvesztő.”
 
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
 
(2) Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
 
Pilisvörösvár, 2020. február 11.
 
 
                        Dr. Fetter Ádám                                                         Dr. Krupp Zsuzsanna
                         polgármester                                                                          jegyző
 
 
 
Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre került: Pilisvörösváron,
2020. február 12. napján.
 
Pilisvörösvár, 2020. február 12.
 
                                                                                                           Dr. Krupp Zsuzsanna
                                                                                                                       jegyző


