CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK
8/2011.(II.24.) sz. rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007.(III.29.) sz. rendelet
módosításáról

A képviselıtestület a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló rendeletét a
következık szerint módosítja:
1.§
A rendelet 2.§-a (2) bekezdésének elsı mondata helyébe a következı rendelkezés lép:
„2.§(2) A rendelet hatálya kiterjed még azon szociális szolgáltatások ellátási formáit igénybe
vevı települések közigazgatási területén lakcímmel rendelkezı személyekre is, amely
települések önkormányzatai, mint a szociális szolgáltatásokat nyújtó Népjóléti Szolgálat
fenntartójának, a Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásnak
tagja az adott szociális ellátásra társult a társulási megállapodás szerint.
2.§
A rendelet 4.§-ának ((3)-(4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„4.§ (3) A pénzbeli ellátások megállapításáról szóló határozat egy példányát át kell adni a
Pénzügyi Osztálynak az ellátás folyósítása, kifizetése, a járulékok levonása, átutalása és a
szükséges nyilvántartó lapok kiállítása, illetve a havi és az éves jelentési kötelezettség
teljesítése végett.
Az ellátások folyósítása a 63/2006.(II.27.) Korm.rendelet elıírásai szerint történik.
(4) A Pénzügyi Osztály az egyes ellátási formák meghatározott összegének elszámolása
alapján gondoskodik annak az állami költségvetésbıl történı visszaigénylésérıl.”
3.§
A rendelet 10.§-a helyébe a következı rendelkezés lép:
Aktív korúak ellátása
„10.§ (1) Az önkormányzat jegyzıje az aktív korúak ellátásával kapcsolatos feladatait az e
címszó alatti feltételek figyelembevételével gyakorolja az Szt-ben meghatározott jogosultsági
feltételek mellett.

4.§
A rendelet a következı 10/A.§-a egészül ki:
„10/A.§ (1) Az az aktív korúak ellátását kérelmezı személy, aki bérpótló juttatásra válik
jogosulttá, az Szt. 33.§-ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles
lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozóan házának, kertjének, udvarának,
kerítésen kívüli terület, járda tisztán és rendben tartására az alábbiak szerint:
a.) az általa lakott ingatlan udvarán, valamint a lakásban egy-egy db. szeméttároló edény
elhelyezése és rendeltetésszerő használatára
b.) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintette az esetlegesen ott
található szemét és lom eltávolítására,
c.) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerő használatára, mővelésére,
d.) az ingatlan elıtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda
melletti zöldsáv úttestig terjedı teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres
körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítésére,
e.) a lakás rendeltetésszerő használatára az alábbiak szerint:
ea) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása
eb) vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerő használata, rendszeres takarítása,
fertıtlenítése
f.) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevıktıl való
mentesítésére
g.) állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartására.
(2) A kérelmezı köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását
követıen is fenntartani.
(3) A bérpótló juttatás megállapítására, folyósítására jogosult jegyzı az eljárásra irányadó
határidıben az e rendeletben meghatározott feltételek teljesítésére – az elvégzendı
tevékenységek konkrét megjelölésével – 10 napos teljesítési határidı megállapításával
felszólítja a kérelmezıt, illetve jogosultat.
(4) A jegyzı hatósági ellenırzés során – intézkedése alapján, szükség szerint bevonva a
közterület-felügyelıt, szociális ügyintézıt, családsegítıt vagy az önkormányzati bérlakások
ingatlankezelıjét - ellenırzi a kötelezettség teljesítését és annak elmaradása esetén alkalmazza
az Szt. 36.§ (2) bekezdés d./ pontja szerinti jogkövetkezményt.”
5.§
A rendelet a következı 10/B.§-al egészül ki:
„10/B.§ (1) A bérpótló juttatás helyett az Szt. 37.§ (1) bekezdés d./ pontja alapján rendszeres
szociális segélyt lehet megállapítani annak az aktív korúak támogatására jogosult személynek,
akinek munkaképeség-csökkenése az 50%-ot, vagy egészségkárosodása a 40%-ot eléri.
(2) Az egészségi állapotot alapdokumentum másolatának csatolásával kell igazolni.

6.§
A rendelet 11.§-ának (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„11.§(4) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülı személy
-

a segélyt megállapító határozat jogerıre emelkedését követı 15 napon belül nem
jelenik meg az együttmőködésre kijelölt intézményben,
a nyilvántartásba vételt követı 60 napon belül nem köt megállapodást a beilleszkedést
segítı programról, továbbá
a beilleszkedési programban meghatározottakat nem teljesíti,
írásos felszólítás ellenére sem tesz eleget együttmőködési kötelezettségének neki
felróható módon,
legalább 3 havonta nem keresi fel az együttmőködésre kijelölt intézményt, vagy ha
elıre meghatározott idıben nem jelenik meg az az együttmőködés megszegésének
minısül, melynek következménye az, hogy az Szt. 37/B.§ (2) bekezdése alapján a
rendszeres szociális segély megszüntetését vonja maga után.”
7.§

A rendelet 17.§-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép és a következı
(4)-(5)-(6) új bekezdéssel egészül ki:
17.§ (1) Az önkormányzat szociális segélyként utazási támogatást nyújt a helyi
tömegközlekedésben érvényes kedvezményes bérletjegy árának erejéig azoknak a celldömölki
állandó lakcímő lakosoknak, akik az alap-, közép vagy felsıfokú nappali tagozatos tanulók,
illetve, akik 65 év alatti rokkantsági és öregségi nyugdíjasok, amennyiben a családjukban az
egy fıre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 250%-át.
(2) Az utazási támogatás az Szt. 45.§ (3) bekezdése értelmében más ellátási formaként
nyújtott átmeneti segélynek minısül.
(4) A kérelem benyújtásakor a kérelmezınek
- csatolni kell a kérelem benyújtását megelızı hónapra vonatkozó, a saját és családja
jövedelemérıl szóló igazolást,
- a nyugdíjszerő ellátásban részesülıknek a rokkantságot megállapító alapdokumentumot, illetve a nyugdíjigazolvány másolatát,
- csatolni kell diákok esetében a diákigazolvány másolatát,
- be kell mutatni az életkor megállapítására alkalmas személyi iratot.
- számlával igazolni kell, hogy a tárgynegyedévet megelızı negyedévben kapott
utazási támogatást a kedvezményes tanuló-, vagy nyugdíjas bérlet megvásárlására
fordította, kivéve a 2011. évet, melyben ezen tényt a második negyedévtıl kell
igazolni.
(5) A jogosultsági feltételt évente kell vizsgálni, az elsı kérelem benyújtásakor, kivéve a
2011. évet, melyben a kérelemmel együtt a feltételek vizsgálatához szükséges
dokumentumokat 2011. március 15ig lehet benyújtani.
Amennyiben a jogosultsági feltételekben változás történik, úgy azt az utazási
támogatásban részesülı 15 napon belül köteles bejelenteni.

(6) Nem jogosult utazási támogatásra az, aki súlyos mozgáskorlátozottsága miatt közlekedési
támogatásra jogosult, illetve azok, akik egyéb jogszabályi rendelkezés alapján helyi
tömegközlekedésben ingyen utazhatnak.
8.§
Ez a rendelet a kihirdetését követı 5. napon lép hatályba.

Celldömölk, 2011. február 23.

Baranyai Attiláné dr.
jegyzı

Fehér László
polgármester

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Celldömölk, 2011. február 24.

Baranyai Attiláné dr.
jegyzı

