Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
13/2013. (VI.14.) számú önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról1
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 2/2012. (I.27.) számú rendelet
(továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:
1. §
(1)

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. §

(1)

E rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket átruházott hatáskörben
Kétegyháza Nagyközség polgármestere (temetési segély, átmeneti segély, szociális
étkeztetés) gyakorolja.

(2)

A köztemetéssel kapcsolatos feladat és hatásköröket a polgármester saját hatáskörben látja
el.

(3)

A rendszeres szociális segélyre, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot,
az Szt. szerinti ápolási díjat és a lakásfenntartási támogatást a jegyző állapítja meg.”

(2) A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. §
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének e rendeletben szabályozott szociális
ellátásai:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

lakásfenntartási támogatás;
átmeneti segély;
temetési segély, köztemetés;
aktív korúak ellátása;
méltányossági közgyógyellátás;
ápolási díj;
szociális étkeztetés.”

(3) A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az egyes ellátásokat és szolgáltatásokat – a szociális étkeztetés kivételével - az
önkormányzat feladatellátási szerződés alapján, a Gyulai Kistérség Egységes Szociális
és Gyermekjóléti Intézménye keretében látja el.”
(4) A Rendelet 11 § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) A támogatást az alábbi formákban nyújtja az önkormányzat:
1

A rendeletet a képviselő-testület a 2013. június 10-i ülésen fogadta el.

a) készpénzben, elszámolási kötelezettséggel nélkül;
b) szolgáltatóhoz történő utalással azon személyek részére, akiknek közműtartozása
van;
c) tüzelő formájában;
d) szennyvízrákötési kedvezmény formájában;
e) kölcsön formájában.
(5) A Rendelet 11 §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A kölcsön 12 hónapon belül egy alkalommal nyújtható, összegét 30 napon belül kell
visszatéríteni vagy az adós kérelmére más jogcímen folyósított ellátásból legfeljebb 3
egyenlő részletben levonni.”
2. §
A Rendelet a következő III/A. Fejezettel egészül ki:
„III/A. FEJEZET
Szociális étkeztetés
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani az alább felsoroltak miatt, a megfelelő igazolás alapján:
a)

koruk, a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatár betöltése esetén, melynek igazolása a
személyazonosításra alkalmas okmány másolata alapján történik;

b) egészségi állapotuk, mely alapján történő igénybevétel feltétele a háziorvosi javaslat;
c)

fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, mely alapján történő igénybevétel feltétele a
háziorvosi javaslat;

d) szenvedélybetegségük, mely alapján történő igénybevétel feltétele addiktológiai
szakorvosi vélemény bemutatása;
e)

hajléktalanság, mely alapján történő igénybevétel feltétele, az erre vonatkozó
dokumentum másolata, vagy igazgatási szerv erre vonatkozó igazolása.

A jogosultsági feltételek megléte esetén az ellátás megállapításáról a polgármester dönt, a
jogosultsági feltételeket szükség szerint, de legkésőbb két év elteltével felülvizsgálja.”
3. §
E rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba.
Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

