Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
22/2008. (X.3.) számú rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
3/2008. (I.25.) számú rendelet módosításáról 1
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 15. § (1) bekezdése az alábbi c) ponttal kiegészül:
„c) a rendszeres ellátást meg kell szüntetni, amennyiben az ellátott más
önkormányzatnál rosszhiszeműen, ugyanilyen címen ellátást igényel.”

(2)

A Rendelet az alábbi 23/A. §-al kiegészül:
„23/A. §

1

(1)

Az Önkormányzat a rendszeres szociális segély megállapítására irányuló
kérelem benyújtását követően, illetve a folyósítás időtartama alatt bármikor amennyiben a költségvetési források ezt lehetővé teszik - foglakoztatási
programban való részvételre hívhatja fel a kérelmezőt. A munka megkezdését
megelőzően legalább három nappal korábban értesíti a támogatottat a
foglalkoztatásról.

(2)

Beilleszkedést segítő program típusok
a) közhasznú munka:
- lakosságot vagy települést érintő közfeladat ellátása;
- az önkormányzat által önként vállalt, a lakosságot, illetve a települést érintő
feladat ellátása;
- közhasznú tevékenység folytatása,
b) közcélú munka:
- olyan feladat ellátása, melyről az önkormányzat jogszabály alapján
gondoskodik;
c) közmunka:
- közfeladatok ellátásának elősegítésére irányul.

A rendeletet a testület a 2008. október 1. napján megtartott ülésén fogadta el.

(3)

A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély megállapításának,
folyósításának feltételeként az önkormányzattal, és az állami foglalkoztatási
szervvel együttműködni köteles. Ennek keretében különösen:
a) az önkormányzatnál és az állami foglalkoztatási szervnél nyilvántartásba véteti
magát,
b) a (2) bekezdés szerinti beilleszkedést segítő programokban részt vesz,
továbbá teljesíti a programban foglaltakat,
c) a segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában együttműködik,
f) 8 napon belül bejelenti, ha részére rendszeres pénzellátás megállapítására
irányuló eljárás indult vagy van folyamatban társadalombiztosítási szervnél,
j) munkaviszony létesítése esetén munkaszerződését 5 munkanapon belül
bemutatja.

(4) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának
időtartama alatt együttműködési kötelezettségét megszegi, akkor
a) a segély összegét hat hónapig 75%-os mértékben kell folyósítani,
b) az együttműködési kötelezettség súlyos vagy két éven belül történő
megszegése esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni.
(5) Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének minősül:
a) ha a segélyben részesülő személy a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget
nem fogadja el,
b) a jogosultság feltételeit érintő tények, körülmények - így különösen,
együttélők száma, jövedelmi viszonyok, munkavállalás -, módosulásáról 15
naptári napon belül nem értesíti a polgármesteri hivatalt;
c) személyi adataiban, lakcímében bekövetkezett változást 15 naptári napon
belül nem jelenti be;
d) a beilleszkedést segítő program során igazolatlanul mulaszt,
e) foglalkoztatása különösen igazolatlan távolmaradás, ittas/bódult megjelenés,
a munkavezető utasításainak nem teljesítése miatt rendkívüli felmondással
szűnik meg;
f) az együttműködési program alatt magatartásával akadályozza a program
végrehajtását,
g) az állami foglalkoztatási szervvel nem működik együtt, annak szabályszerűen
közölt felhívására nem jelenik meg, kért adatot nem szolgáltatja, felajánlott
programban nem vesz részt.
2. §
(1) A Rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ (1) Az önkormányzat normatív és helyi lakásfenntartási támogatást nyújt annak, aki
Kétegyháza Nagyközségben a saját szükségleteit meg nem haladó nagyságú és
minőségű lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben lakik.
A kérelmek elbírálása során a Sztv. 38-39. §-ait kell alkalmazni.”

(2) A Rendelet 17. §-a az alábbi rendelkezésekkel kiegészül:
„(9) Az önkormányzat helyi lakásfenntartási támogatást nyújt, ha az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át, és ha a lakásfenntartás elismert havi költsége az egy
háztartásban élők összjövedelmének 30 %-át eléri. A helyi lakásfenntartási
támogatás megállapítására irányuló kérelmet évente két alkalommal lehet
benyújtani, és a megítélt összeg nem lehet kevesebb 2.500.- Ft-nál.
(10) Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege az Sztv. 38. § (10)
bekezdésében meghatározottak alapján kerül figyelembe vételre.
(11) A támogatás kizárólag természetben nyújtható: albérleti támogatásként,
lakbértámogatásként és közüzemi díjakhoz (pld. vezetékes gáz, áramdíj, víz- és
csatornahasználati díj, szemétszállítási díj), valamint tüzelő vásárlására.”
3. §
A Rendelet 25. § utolsó mondata hatályát veszti.
2. §
Jelen rendelet 2008. október 15. napján lép hatályba.
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