Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
2/2011. (II.25.) számú önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
3/2008. (I.25.) számú rendelet módosításáról1
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben – továbbiakban Sztv. – kapott felhatalmazás alapján a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 3/2008. (I.25.) számú rendelet
(továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja:
1. §
(1) A Rendeletben a „Rendelkezésre állási támogatás” meghatározás helyébe a „Bérpótló
juttatás” meghatározás, a „Gondozási Központ” megnevezés helyébe a „Gyulai Kistérség
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény keretében működő Gondozási Központ”
megnevezés lép.
(2) A Rendelet 19. §. (4) bekezdése helyébe az alábbi (4) és (5) bekezdés lép:
(4) A szemétszállítási díjkedvezményben részesülhet az ingatlan öregségi nyugdíjkorhatárt
betöltött tulajdonosa,
a)

amennyiben ingatlanát kizárólag egyedül lakja és jövedelme nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át;

b) amennyiben családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 250 %-át
és az adott ingatlan tekintetében lakásfenntartási támogatást a hatáskörrel rendelkező Bizottság
nem állapított meg.
A támogatás összege az a) pont vonatkozásában 100 %, a b) pont tekintetében 50 %.
(5) A jövedelemhatár vonatkozásában méltányosság gyakorolható, amennyiben az ingatlan
tulajdonosának magas gyógyszerköltsége, lakáscélú hiteltörlesztése ezt indokolttá teszi.”
(3) A Rendelet 23. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„23. §
Aktív korúak ellátása

1

A rendeletet a képviselő-testület a 2011. február 22-i ülésén fogadta el.

(1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és
családjuk részére nyújtott támogatás.
(2) Az Szt. 33. §-ban foglaltak alapján a jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot és az
a) Szt. 35. § szerinti személyek részére bérpótló juttatást,
b) Szt. 37. § szerinti személyek részére rendszeres szociális segélyt
állapít meg, illetve folyósít.
(3) Az aktív korúak ellátására jogosult, rendszeres szociális segélyben részesülő személy a Gyulai
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény keretében működő Gondozási
Központtal együttműködni köteles.
(4) Az együttműködési kötelezettség keretében a rendszeres szociális segélyben részesülő,
egészségkárosodottnak nem minősülő személy köteles
a) az ellátást megállapító határozat kézhezvételétől számított 5 napon belül nyilvántartásba
vetetni magát a Gondozási Központtal,
b) a Központ által javasolt, az egyéni élethelyzetéhez igazodó program összeállításában
együttműködni,
c) az egyéni élethelyzethez igazodó, beilleszkedést segítő programban való részvételről
írásbeli nyilatkozatot tenni, valamint
d) teljesíteni a programban foglaltakat.
(5) Az együttműködési programok típusai:
a) mentális segítségnyújtás az álláskeresésre való felkészítés érdekében;
b) együttműködés az álláskeresésben.
(6) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha az aktív korúak ellátására
jogosult személy
a) a nyilvántartásba vételt határidőben nem teljesíti, illetve az erről szóló igazolást
határidőben nem mutatja be;
b) a meghirdetetett programokon előzetes bejelentés nélkül nem vesz részt vagy azokról
eltávozik;
c) magatartásával akadályozza a programok végrehajtását.”
(4) A Rendelet az alábbi 23/A. §-al kiegészül:
„23/A.
(1) A bérpótló juttatásra való jogosultság megállapításának további feltétele, hogy a kérelmező
által életvitelszerűen lakott ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos területe, járdája
tisztán legyen tartva. Az ingatlan állaga a rendeltetésszerű használhatóságnak, valamint higiénikus
állapotnak feleljen meg, így különösen:
- szemét és háztartási hulladék ne halmozódjon fel;
- az ebek zárt, kerítésen belüli tartása maradéktalanul valósuljon meg;
- a lakott ingatlanok rendelkezzenek higiénikus WC-vel;

- a házingatlan külső megjelenése feleljen meg a rendezett utcakép követelményének.
(2) Ha a bérpótló juttatásban részesülő az (1) bekezdésben foglaltakat nem teljesíti, ellátásának
folyósítása megszüntetésre kerül.”
(5) A Rendelet 40. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1)Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata szociálpolitikai kerekasztalt működtet, a működtetés
feltételeit a jegyző biztosítja.”
2. §

Jelen rendelet 2011. március 1. napjával lép hatályba.
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