Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
2/2009. (II.20.) számú rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
3/2008. (I.25.) számú rendelet módosításáról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény. 16. § (1) bekezdésében, valamint 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 Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A rendszeres szociális segélyre, rendelkezésre állási támogatásra és az egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultságot, a közgyógyellátásra jogosító igazolványt, valamint az
időskorúak járadékát és az ápolási díjat a jegyző állapítja meg, illetve adja ki az Sztvben foglalt felhatalmazás alapján.”

(2)

A Rendelet 6. §-a az alábbi h) ponttal egészül ki:
„h) rendelkezésre állási támogatás.

(3)

A Rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8.§
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások e rendeletben szabályozott formái:
a)
b)
c)

tanyagondnoki szolgáltatás;
családsegítés;
nappali ellátás.”

(4) A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A szociális ellátások iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
- természetes személyazonosító adatokat,
- állandó lakcímét (tartózkodási helyét),
- a jogosult tartására köteles természetes személy adatait;
- a kérelmezővel közös háztartásban élők személyi adatait,
- továbbá az egyes ellátásoknál előírt egyéb adatokat, igazolásokat,
- minden olyan tényt, körülményt mely a támogatás megállapítását megalapozhatja;

- a 11. §-ban meghatározott igazolásokat,
- a TAJ számot,
- bankszámlaszámot,
- az aktív korúak ellátására jogosult személyek esetében iskolai végzettségre és
szakképesítésre irányuló adatokat”
(5) A Rendelet 11. § (1) bekezdésének jövedelemszámításra vonatkozó rendelkezése
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni
a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység
megszűnt.
c) közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb
összegét meghaladó részét.”
2. §
(1)

A Rendelet 23. és 23/A. §-ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„23. §

Aktív korúak ellátása
(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. 37. § szerinti személyek részére rendelkezésre állási támogatást,
b) Szt. 37/B. § szerinti személyek részére rendszeres szociális segélyt
állapít meg, illetve folyósít.
(3) Az aktív korúak ellátására jogosult, rendszeres szociális segélyben részesülő személy a
kétegyházi 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.
(2) A Rendelet 24. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy;”
3. §
(1) A Rendelet 30. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„30. §
(1) Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a
szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük
fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó
problémáik megoldásában.
(2) Az alábbi szolgáltatásokat az önkormányzat önállóan, Gondozási Központ keretén belül látja
el:
a) Nappali szociális ellátás – idősek és fogyatékosok részére;
b) Családsegítés;
c) Tanyagondnoki szolgáltatás.
(3) Kistérségi keretek között kerülnek ellátásra:
a)
b)
c)
d)
e)

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás;
Támogató szolgálat;
Közösségi ellátás.
Szociális étkeztetés;
Házi segítségnyújtás.”

(2) A Rendelet 32. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„32. §
(1) Az ellátások igénybevételéért – ha jogszabály másként nem rendelkezik – térítési díjat kell
fizetni.

a) Térítésköteles szolgáltatások:
- Nappali szociális ellátás – idősek klubja, illetve fogyatékos ellátás esetén, amennyiben
étkeztetést is igénybe vesz;
- Tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítő tevékenysége.
b) Térítésmentes szolgáltatások:
- Családsegítés;
- Tanyagondnoki szolgáltatás;
(2) Az intézményi és a szolgáltatást igénybevevő által fizetendő személyi térítési díj megállapítását
illetően az Sztv. 114. § - 119/B. §-ai az irányadók.
(3) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a szolgáltatást
igénybevevő személy rendszeres havi jövedelme vehető figyelembe. A jövedelem
meghatározásánál az Sztv. 4.§ (1) bekezdése irányadó.”
(3) A Rendelet 36-37. §-ai hatályukat vesztik.
(4) A Rendelet 19. § (4) bekezdésnek első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A szemétszállítási díjkedvezményben az a kérelmező részesülhet, akinek jövedelme nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át, és
lakásfenntartási támogatásra nem jogosult.”
4. §

Jelen rendelet 2009. március 1. napjával lép hatályba.
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