
 Andocs Község Önkormányzati Képviselő-testületének
 7/2011.(IV.13.) számú Rendelete
             A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
             2/2009.(III.31.) számú rendelet módosításáról

Andocs Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949 évi XX. Törvény 44/A.§ (2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásról szóló – többször módosított- 1993.évi III. törvényben( a továbbiakban: Szt.) kapott
felhatalmazás alapján az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális
ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja:

     1.§.

A Rendelet (továbbiakban: R.) 2.§. (1) bekezdése helyébe  a következő rendelkezés lép:

Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása és a
szociális alapszolgálztatások igénybevétele iránti kérelmeket Andocs, Nágocs Községek
Körjegyzőségénél lehet szóban, vagy írásban előterjeszteni.

     2.§.

A R 3.§.(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, amelyek a Körjegyzőség nyilvántartásában
fellelhetők, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgálktatás általános szabályairól
szóló 2004.évi CXL. törvény (a rovábbiakban: Ket) 36.§.-ának (2)-(3) bekezdésében
fogalaltak szerint az adat, illetve igazolás beszerezhető.

   3.§.

A R. 5.§.(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a Körjegyzőség már
bármely ügyben vizsgálta és azokban lényeges változás nem feltételezhető.

   ..... 4 §.
(1)A II. Fejezet 1. fejezetcíméből kikerül: Rendszeres szociális segély- szövegrész.

A R. 9.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2)Az aktív korúak ellátására jogosult személyek körének meghatározására ,
megszüntetésésre, összegére , felülvizsgálatára és a hajlétalan személyek részére történő
rendszeres szociális segély megállapítására Andocs Község Önkormányzata a Szt.
Rendelkezéseit változtatás nélkül alkalmazza.

A R. 9.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:



(3) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátása  megállapításának,
folyósítáaának feltételeként  Andocs, Nágocs Községek Körjegyzőségével és a települési
önkormányzat által kijelölt Koppány-völgye Gyermekjóléti és Családsegítő Központtal köteles
együttműködni.

     5.§

A R. 9.§.-a az alábbiakkal  egészül ki:

9/A. §.
             Bérpótló juttatás egyéb feltételei

(1)A bérpótló juttatást kérelmező, illetve az ellátásra jogosult személy köteles a
lakókörnyezete rendezettségét biztosítani. A lakókörnyezet rendezettségére vonatkozóan az
Szt. 35.§ (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.A kötelezettség teljesítését a jegyző első
alkalommal a kérelem benyújtását követő 3 napon belül ellenőrzi.

(2)A bérpótló juttatást kérelmező, valamint az ellátásra jogosult az (1) bekezdésben előírt
kötelezettséget megszegi, ha:

- az általa életvitelszerűen lakott lakás, vagy ház, annak udvara, kertje, a
kerítéssel

határos terület, járda tisztán tartásának, az ingatlan állagának, és
rendeltetésszerű
használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosításának nem tesz
eleget,

- az épület állaga veszélyezteti az emberi életet és testi épséget,
- a lakóház környezetében jelentős mennyiségű hulladékot halmoz fel,
- a lakóház környezetében csekély mennyiségű, de emberi egészségre ártalmas

veszélyes hulladékot halmoz fel,
- az udvarban , kertben található tárgyak rendben tartását elmulasztja,
- a kerítéssel kívül határos területen , járdán hulladékot tárol,
- az épület, járda hó-és jégmentesítési kötelezettségét elmulasztja,
- egészségügyi kártevők elszaporodása meggátolását elmulasztja.

(3)A kérelem benyújtója, az ellátásra jogosult az elvégzendő tevékenységek konkrét
megjelölését tartalmazó felhívástól számított 5  napon belül köteles eleget tenni az (1)
bekezdésben előírt kötelezettségnek.

(4)Amennyiben a kérelem benyújtója, az ellátásra jogosult a felszólítás ellenére nem tesz eleget
az (1) bekezdésben előírtaknak, úgy az aktív korúak ellátását meg kell szüntetni.

6.§.
A R. 10.§ -a az alábbiakkal egészül ki:

   10/A.§.



(1)Rendszeres szociális segélyre jogosult az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki a
közfoglalkoztatásban az alábbiak miatt nem tud részt venni:
a.) fizikai, vagy mentális munkavégzési képességet hátrányosan érintő állapota miatt,
b.)az ORSZI szakvélemény alapján munkaképessége legalább 40 %.-ban csökkent,
c.) terhesgondozásban részesül,
d.) aki idős hozzátartozót ápol, de ápolási díjban nem részesül.

(1a)  Az (1) bekezdésben foglalt körülmények fennállását az aktív korúak ellátására jogosult
személy orvosi igazolással köteles igazolni.

7.§
A R. 14.§. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a Körjegyzőségen lehet benyújtani minden év
április 30.-ig és szeptember 30.-ig.

8.§.

A R. 23.§ (2) helyébe a következő rendelkezés lép:

Az átmeneti segély iránti kérelmet a Körjegyzőségen lehet benyújtani.

9 §.

A R. 26.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkeztétől számított  60 napon belül lehet
benyújtani a körjegyzőség szociális ügyintézőjénél.

10.§'.

A R.34.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A szolgáltatás Andocs Község Önkormányzatánakl elkülönített szakfeladataként működik.

 11.§

A R.37.§.(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az ellátás iránti kérelmet a kérelmezőnek Andocs, Nágocs Községek Körjegyzőségéhez kell
benyújtani.

   12.§.

A R. 38. §.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés  lép:

A 42-51.§.-okban felsorolt ellátásokat  az ellátások igénybevétele irénti kérelmet Andocs,
Nágocs Községek Körjegyzőségéhez kell benyújtani, a 9/1999.(XI.24.) SzCsM. Rendelet



1.száma szerinti formanyomtatványon.

  13.§.

A R. 41. §.(1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

E rendeletben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében az ellátások
igénybevétele iránti kérelmet  a körjegyzőséghez kell benyújtani, a 9/1999. (XI.24.) SzCsM
rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon.

    14.§.

A R. 44. §.-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A szolgáltatások, illetve ellátások igénybevételének szüneteltetését az alábbiak szerint kell
bejelenteni a Körjegyzőségen:

a.) alapszolgáltatás esetében a szüneteltetés első napját megelőző két munkanappal korábban
írásban kell a bejelentést megtenni,

b.) szakosított ellátás esetében a bejelentés részletes szabályait a házirend tartalmazza.

Záró rendelkezések:

Jelen rendelet kihírdetését követő napon lép hatályba.

A n d o cs  , 2011. április 13.

Törőcsik Ferencné    Werner Józsefné
polgármester    körjegyző


