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1.§

A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 1/2020.(I.31.) sz. önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Ör.) Ör.5.§-a kiegészül az alábbi pontokkal:
„c./gyógyászati segédeszköz(ök) támogatása,
d./ lakóépület akadálymentesítésének támogatása.”
2.§
Az Ör.6.§ (1) és (5) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat azt a Pilisen állandó lakóhellyel rendelkező újszülött gyermeket,
akinek a támogatást igénylő szülője, vagy törvényes képviselője a gyermek születését
megelőzően legalább 60 hónapja Pilisen állandó lakóhellyel rendelkezett, helyi életkezdési
támogatás jogcímén egyszeri támogatásban részesíti, amennyiben a családban az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
800%-át.
(5) Kérelemhez csatolandó dokumentumok:
-Start számla megnyitásáról szóló szerződés másolata,
-kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemigazolása.”
3.§
Az Ör. új 7/A.§ -7/B.§-kal egészül ki:
„Gyógyászati segédeszköz(ök) támogatása
7/A.§
(1) Az önkormányzat azt a Pilisen legalább 60 hónapja állandó lakóhellyel vagy tényleges
tartózkodási hellyel rendelkező kérelmezőt, akinek a családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át
gyógyászati segédeszköz(ök) térítési díjának átvállalása, mérséklése céljából egyszeri pénzbeli
támogatásban részesíti, kivéve a közgyógyellátási jogosultsággal rendelkező személyt.
(2)A támogatás benyújtására két évente, egy alkalommal van lehetőség.

(3)A támogatás mértéke: 10.000.-Ft-os értékhatárig a megvásárolni kívánt segédeszköz teljes
ára, e értékhatár felett a segédeszköz teljes árának 50%-a maximum 100.000.-Ft.
(4) E rendelet alkalmazásában gyógyászati segédeszköz fogalmát a gyógyászati
segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről
szóló 7/2004.(XI.23.) Kormányrendelete határozza meg.
(5)A támogatás szemüveg vásárlásához is nyújtható.
(6)A támogatott a támogatás felhasználásáról névre szóló számlát köteles benyújtani az
önkormányzat részére a támogatás megállapító határozat kézhezvételétől számított 60 napon
belül. Amennyiben a támogatás felhasználásával a támogatott a rendelkezésére álló
határidőn belül nem számol el, úgy e támogatás megállapítására irányuló újabb kérelme
tárgy évben és azt követő évben automatikusan elutasítására kerül, valamint a jogosultságot
megállapító szerv az Ör.4.§-ában foglaltak szerint hivatalból haladéktalanul intézkedik a
jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizettetése iránt.
(7) Kérelemhez csatolni szükséges:
- jövedelmigazolásokat,
- szak vagy háziorvosi igazolás a szükséges és javasolt gyógyászati segédeszköz
beszerzésére vonatkozóan,
- gyógyászati segédeszköz beszerzési árát tartalmazó igazolás,
- a támogatás 60 napon túli felhasználása esetén a beszerzéssel kapcsolatosan az
ügyfélen kívül álló ok igazolása.

Lakóépület akadálymentesítésének támogatása
7/B.§
(1) Az önkormányzat azt a Pilisen legalább 60 hónapja állandó lakóhellyel vagy tényleges
tartózkodási hellyel rendelkező súlyos mozgássérült kérelmezőt, akinek a családjában az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 500%-át Pilis közigazgatási területén lévő saját tulajdonában álló lakó vagy
tényleges tartózkodási helyéül szolgáló lakóépületének akadálymentesítése kapcsán
felmerülő többletköltségeinek enyhítése céljából egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti.
(2) A támogatást az a mozgásérült személy (kiskorú esetében törvényes képviselője)
igényelheti, aki
a) a mozgásukban nem akadályozottak használatára tervezett és megépített lakóépületet
egyáltalán nem vagy csak indokolatlanul nagy nehézségek árán tudná
rendeltetésszerűen használni,
b) ahhoz, hogy a lakóépületet megfelelően használhassa, többletköltségek vállalásával
kell azt akadálymentessé tenni.
(3) E rendelet alkalmazásában
a) 18. év feletti súlyos mozgáskorlátozott személy:
aa) az a személy, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról szóló 1998.évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot) 23.§ (1) bekezdés

e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősül vagy f) pontja alapján
halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékosságai legalább az egyik
Fot.23.§ (1) bekezdésének c) vagy d) pontja,
b) az a gyermek: aki a 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegű családi pótlékra
jogosító betegeségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003.(II.19.) ESzCsM. rendelet
(a továbbiakban: Mr.) 1.számú mellékletének L) pontjában meghatározott
mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy P) pontjában meghatározott többszörös
és összetett betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább
az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz.
(4) A támogatás egy lakóépület akadálymentesítése tekintetében csak egy alkalommal vehető
igénybe, azzal a kitétellel, hogy a támogatásra egy kérelmező csupán egyszer jogosult.
(5) A támogatás mértéke: az elvégezni kívánt akadálymentesítés teljes költsége, maximum
150.000.-Ft.
(6)A kérelemhez csatolni szükséges:
- jövedelemigazolást,
- a kérelmező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az akadály mentesíteni kívánt lakóépület
vonatkozásában a kérelem benyújtást megelőző 10 éven belül hitelintézettől nem részesült
ilyen típusú támogatásban és irányú kérelme sincs folyamatban,
- 18.év feletti kérelmező esetében a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról
szóló határozatot vagy a fogyatékossági támogatás folyósításáról szóló igazolást,
- 18.év alatti súlyosan fogyatékos gyermek esetében az Mr.3.számú melléklete alapján
kiállított szakorvosi igazolást.
- megvalósítandó akadálymentesítésre készített költségvetési tervezet bemutatása,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a tervezett átalakítás külön engedély beszerzéséhez nem
kötött, ha mégis azzal a kérelmező rendelkezik.
(7) A támogatási kérelmek benyújtására tárgyév szeptember 30-ig van lehetőség.
(8) A támogatás cél szerinti felhasználásáról (a támogatás felhasználásáról, megvalósított
akadálymentesítésről) a támogatást megállapító határozat kézhezvételétől számított 60 napon
belül a támogatott nevére kiállított számlák benyújtásával köteles elszámolni, ezeken
túlmenően a támogatást nyújtó a megvalósított akadálymentesítést un. helyszíni szemle
keretében ellenőrzi jogosult.
(9) Amennyiben a megadott határidőn belül az elszámolásra nem kerül sor vagy a támogatás
nyújtó az un. helyszíni szemle kapcsán azt állapítja meg, hogy az akadálymentesítésre nem
került sor, úgy a támogatott a megítélt támogatást az önkormányzat részére köteles
visszafizetni.”
4.§
Az Ör.8.§-a kiegészül az alábbi pontokkal:
„h./ várandós anyák részére magzatvédő vitamin komplex megvásárlásához nyújtott
támogatás,
i./ 0-14. éves korú gyermekek részre az egészséges fejlődés biztosításához szükséges vitaminkomplex megvásárlásához nyújtott támogatás”.

5.§
Az Ör.10.§ (2) és (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A támogatás mértéke:10.000.-Ft.
(5) Kérelemhez csatolandó dokumentumok:
- kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemigazolása.”
6.§
Az Ör.11.§ (2) és (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatásra jogosult
az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 420%-át, továbbá a kérelem
benyújtásakor a háztartás tagjaival, illetve a támogatással érintett ingatlannal kapcsolatban
köztartozás nem áll fenn az Önkormányzattal szemben és a háztartás tagjai által nem lakott
önállóan hasznosítható lakástulajdonnal nem rendelkeznek, azzal, hogy termőföld,
lakótelek-tulajdon, üdülőtelek-tulajdon, gépjármű nem minősül vagyonnak, valamint
vagyontárgynak.
(4) A (2) bekezdésben említett háztartás és nem lakott önállóan hasznosítható lakástulajdon
fogalma:
a.) háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkezők közössége,
b.) kérelmező és háztartás tagjai által nem lakott önállóan hasznosítható lakástulajdon: olyan
a kérelmező és kérelmezővel közös háztartásban élő hozzátartozó tulajdonát képező és nem a
lakhatást biztosított lakástulajdon, mely(ek) értéke külön-külön vagy együttesen meghaladja
a 3.000.000.-Ft-ot. Amennyiben az ellátást megállapító szerv vitatja a vagyonnyilatkozatban
foglaltakat a Nemzeti Adó-és Vámhivatal ingatlan fekvése szerint illetékes megyei (fővárosi)
adó- és vámigazgatósága vagy az ingatlan fekvése szerinti önkormányzati adóhatóság
megkeresésével állapíthatja meg a lakástulajdon forgalmi értékét.
7.§
Az Ör.12.§ (1) és (3),(6) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat a tanévkezdéssel járó többletkiadások enyhítése érdekében évente egy
alkalommal, természetbeni ellátás formájában iskolakezdési támogatásban részesíti a
legalább 24 hónapja pilisi lakóhelyű vagy életvitelszerű tartózkodási helyű középiskolai vagy
általános iskolai tanulmányokat folytató gyermeket, - kivéve a magántanulót - akinek szülője,
törvényes képviselője pilisi lakóhellyel, vagy életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkezik,
amennyiben a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át.
(3) A támogatás mértéke: 10.000.-Ft/gyermek.

(6) Kérelemhez csatolandó dokumentumok:
-általános iskolai tanulmányokat folyató és nem pilisi oktatási intézménybe járó tanulók
esetén iskolalátogatási igazolás,
- középiskolai nappali rend szerint tanulmányokat folytató tanulók esetén iskolalátogatási
igazolás,
- kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemigazolása.”

8.§
Az Ör.13.§ (3) és (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az oltási támogatás iránti kérelmet a kérelem benyújtása előtt legalább 24 hónapja pilisi
lakóhellyel vagy életvitelszerű pilisi tartózkodási hellyel rendelkező szülő vagy törvényes
képviselő nyújthatja be, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800%-át.
(8) Kérelemhez csatolandó dokumentumok:
-oltóanyag felírását tartalmazó házi gyermekorvosi vény vagy igazolás,
-kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemigazolása.”

9.§
Az Ör.15.§ (1) és (3), (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat azt a Pilisen állandó lakóhellyel rendelkező újszülött gyermeket,
akinek a támogatást igénylő szülője, vagy törvényes képviselője a gyermek születését
megelőzően legalább 60 hónapja Pilisen állandó lakóhellyel rendelkezett, babacsomag
formájában támogatásban részesíti, amennyiben a családban az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800%-át.
(3) A támogatás mértéke és formája: kisbaba gondozásához szükséges 30.000.-Ft értékű
ajándékcsomag vagy ajándékutalvány.
(5) Kérelemhez csatolandó dokumentumok:
-kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemigazolása.”

10.§
Az Ör. új 15/A.§ -15/B.§-kal egészül ki:
„Várandós anyák részére magzatvédő vitamin komplex
megvásárlásához nyújtott támogatás
15/A.§

(1) A támogatás célja az anyaméhben fejlődő magzat fejlődési rendellenességeinek
megelőzése és a várandósággal megváltozott női szervezetben megnövekedett ásványi anyag
igény megfelelő vitamin komplexszel való ellátása.
(2) Az Önkormányzat azt a Pilisen állandó legalább 60 hónapja lakóhellyel vagy tényleges
tartózkodási hellyel rendelkező várandós kismamát, akinek családjában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800%-át
trimeszterenkét egy alkalommal magzatvédő vitamin komplex megvásárlásához
természetbeni támogatásban részesíti, azzal a kitétellel, hogy trimeszterenként külön-külön
kérelem benyújtása szükséges.
(3)A támogatás mértéke: 9.000.-Ft/trimeszter.
(4) A kérelmező a jogosultsági feltételek igazolását követően a részére megállapított
támogatást, közigazgatási hatósági eljárás során hozott, a költségek átvállalásáról szóló
határozat eredeti példányával az Önkormányzattal szerződött gyógyszertárban érvényesítheti.
(5) A kérelemhez csatolandó/bemutandó dokumentumok:
- terhességet igazoló kiskönyv,
- kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemigazolása.
0-14. éves korú gyermekek részre
az egészséges fejlődés biztosításához szükséges vitamin-komplex megvásárlásához
nyújtott támogatás
15/B.§
(1) A támogatás célja, hogy a fejlődő 0-14. éves korosztályú gyermek szervezet számára
tudatos vitaminpótlás formájában biztosítsa és pótolja az egészséges fejlődéshez
elengedhetetlenül szükséges ásványi anyagokat és vitaminokat, valamint biztosítsa a
szükséges immunerősítést.
(2) Az Önkormányzat évi egy alkalommal az egészséges fejlődés biztosításához szükséges
vitamin komplex ( béres actival kid vitamin vagy broncho-waxom immunerősítő szer
)megvásárlásához természetbeni támogatás nyújt, annak a Pilisen állandó lakóhellyel vagy
tényleges tartózkodási hellyel rendelkező 0-14. éves korú gyermeknek, akinek a támogatást
igénylő szülője vagy törvényes képviselője a kérelem benyújtása előtt legalább 60 hónapja
Pilisen állandó lakóhellyel vagy tényleges tartózkodási hellyel rendelkezett, azzal a feltétellel,
hogy a jogosultság megállapításához a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800%-át.
(3)A támogatás formája és mértéke:
a.)Béres Actival Kid esetében: 3 havi adag vitamin/ alkalom
b.) vényköteles Broncho-Waxom por esetében: 2*30 tasak immunerősító szer/alkalom
(4) A kérelmező a jogosultsági feltételek igazolását követően a részére megállapított
támogatást, közigazgatási hatósági eljárás során hozott, a költségek átvállalásáról szóló
határozat eredeti példányával az Önkormányzattal szerződött gyógyszertárban érvényesítheti.

(5) A kérelemhez csatolandó dokumentumok:
- kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemigazolása,
- házi gyermekorvosi vény immunerősítő por esetében.”

11.§
Az Ör. új 25/A.§ 25/B.§-kal egészül ki:
„Gyógyászati segédeszköz(ök) támogatása
25/A.§
„(1) A gyógyászati segédeszköz(ök) támogatás megállapításával, a kérelem elutasításával, az
ellátás folyósításával, a jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetésével kapcsolatos
önkormányzati hatósági eljárás lefolytatása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) A Képviselő-testület a gyógyászati segédeszköz(ök) támogatásával kapcsolatos,
valamennyi feladat-és hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(3) A gyógyászati segédeszköz(ök) támogatásával kapcsolatos önkormányzati hatósági
eljárásban másodfokon a Képviselő-testület jár el.
Lakóépület akadálymentesítésének támogatása
25/B.§
(1) A lakóépület akadálymentesítésének támogatásával, a kérelem elutasításával, az ellátás
folyósításával, a jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetésével kapcsolatos önkormányzati
hatósági eljárás lefolytatása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) A Képviselő-testület a lakóépület akadálymentesítésének támogatásával kapcsolatos,
valamennyi feladat-és hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(3) A lakóépület akadálymentesítésének támogatásával kapcsolatos önkormányzati hatósági
eljárásban másodfokon a Képviselő-testület jár el.”

12.§
Az Ör. új 32/A.§ 32/B.§-kal egészül ki:
„Várandós anyák részére magzatvédő vitamin komplex
megvásárlásához nyújtott támogatás
32/A.§

(1) A várandós anyák részére magzatvédő vitamin komplex megvásárlásához nyújtott
támogatás megállapításával, a kérelem elutasításával, az ellátás folyósításával, a jogalap
nélkül felvett ellátás visszafizetésével kapcsolatos önkormányzati hatósági eljárás lefolytatása
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) A Képviselő-testület a várandós anyák részére magzatvédő vitamin komplex
megvásárlásához nyújtott támogatással kapcsolatos, valamennyi feladat-és hatáskörét a
polgármesterre ruházza át.
(3) A várandós anyák részére magzatvédő vitamin komplex megvásárlásához nyújtott
támogatással kapcsolatos önkormányzati hatósági eljárásban másodfokon a Képviselőtestület jár el.”
32/B.§
0-14. éves korú gyermekek részre
az egészséges fejlődés biztosításához szükséges vitamin-komplex megvásárlásához
nyújtott támogatás
(1) A 0-14.éves korú gyermekek részére az egészséges fejlődés biztosításához szükséges
vitamin komplex megvásárlásához nyújtott támogatás megállapításával, a kérelem
elutasításával, az ellátás folyósításával, a jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetésével
kapcsolatos önkormányzati hatósági eljárás lefolytatása a Képviselő-testület hatáskörébe
tartozik.
(2) A Képviselő-testület a 0-14.éves korú gyermekek részére az egészséges fejlődés
biztosításához szükséges vitamin komplex megvásárlásához nyújtott támogatással
kapcsolatos, valamennyi feladat-és hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(3) A 0-14.éves korú gyermekek részére az egészséges fejlődés biztosításához szükséges
vitamin komplex megvásárlásához nyújtott támogatással kapcsolatos önkormányzati
hatósági eljárásban másodfokon a Képviselő-testület jár el.”
13.§
(1) Ezen rendelet 2020. július 01. napján lép hatályba, rendelkezését az Ör.10.§-a
vonatkozásában 2020. január 01. napjától -2020. június 30. napjáig benyújtott kérelmek
esetében is alkalmazni kell, oly módon, hogy az elmaradt 5.000.-Ft természetben támogatás
megállapítása iránt szociális hatáskört gyakorló szerv hivatalból intézkedik.
(2) E rendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni a 2020. február 01. és 2020. március 31. napja
közötti időszak alatt igazoltan megvásárolt, kiváltott és felhasznált és a szociális ellátások helyi
rendszeréről szóló 1/2020.(I.31.) önk. rendeletben bexero védőoltás tekintetében meghatározott
jogosultsági feltételeknek megfelelő 2020. július 01. napját követően benyújtott kérelmek
tekintetében, azzal, hogy szociális hatáskört gyakorló szerv utólagos készpénzes kifizetés
formájában azt átvállalja.

Pilis,2020. június hó….napján.

Hajnal Csilla
polgármester

dr. Szabó György
jegyző

Az önkormányzati rendelet kihirdetésre került:
Pilis,2020. június hó…..napján
dr. Szabó György
jegyző

