DEMECSER VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2011.(IV.28.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2009.(IV.10.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2009. (IV.10.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdés c) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
3. §
(1) Az önkormányzat az Szt. és e rendelet alapján az alábbi szociális
rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokat biztosítja:
c) aktív korúak ellátása (bérpótló juttatás, rendszeres szociális segély)

2. §
A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Bérpótló juttatás
7. §
(1) Az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki bérpótló juttatásra válik
jogosulttá, a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.) 33 §-ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb
feltételeként köteles házának, kertjének rendben tartására az alábbiak
szerint:
a) az általa lakott vagy bérelt ingatlan udvarán valamint a lakásban egy
db szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata
b) a lakáshoz tartozó elő és hátsó kert, udvar rendben tartása, különös
tekintettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására,
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c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése, a
szükséges növényvédelmi védekezési feladatok időben történő végzése;
amennyiben a kert nem áll művelés alatt, a terület rendszeres
kaszálása, gyommentesítése oly módon, hogy a területen ne legyen
gyomnövényzet termést hozó példánya;
d) az ingatlanon nem lehet parlagfű
e) az ingatlan előtti – sarok ingatlan esetében az ingatlan előtti és melletti
- járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda
melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének a gondozása, tisztán
tartása, szemét- és gyommentesítése; téli időszakban a hó és síkosság
mentesítése
f) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint:
fa) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása,
fb) vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres
takarítása, fertőtlenítése,
g) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar, melléképületek
rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése,
h) amennyiben az ingatlan nincs körbekerítve, az állatok zárt helyen,
állattartásra szolgáló épületben történő tartása
i) állattartásra szolgáló épületek folyamatos tisztántartása, fertőtlenítése,
az állati alom szükségszerű elszállítása, vagy annak a termőföldbe
történő bedolgozása
j) benti illemhely hiányában árnyékszék megléte

(2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság
megállapítását követően is fenntartani.
(3) Az Szt. 34. § (2) valamint 36. § (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell
szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a bérpótló
juttatásra jogosult személynek, aki az (1) bekezdésben foglalt
kötelezettségét – felszólítás ellenére - nem teljesíti, vagy nem gondoskodik
annak fenntartásáról.
(4) A jogosultság feltételeként az (1) bekezdésben foglalt szabályok betartását
az önkormányzat a Szociális Alapszolgáltatási Központ bevonásával
ellenőrzi.
(5) Az ellenőrzést végző a hozzá érkezett megkeresést követő 5 napon belül
köteles az ellenőrzést elvégezni és annak eredményét a Polgármesteri
Hivatallal írásban közölni.”
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3. §
A Rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Rendszeres szociális segély
8.§
(1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy az ellátásra való jogosultság
időtartama alatt kérelem alapján rendszeres szociális segélyre jogosult,
ha
a) gyermeket vár és ezt szakorvos által vagy terhes gondozási
kiskönyvvel igazolja, vagy
b) pszichiátriai
betegsége,
szenvedélybetegsége
miatt
a
közfoglalkoztatásban való részvételre átmenetileg vagy véglegesen
alkalmatlan és emiatt rendszeres gyógykezelésen vesz részt.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben mellékelni kell a kérelemhez
a szakorvos vagy kezelőorvos igazolását a gyógykezelésen való
részvételről és annak várható időpontjáról.
(3) Az (1) bekezdés alapján rendszeres szociális segély az (1) bekezdésben
foglalt jogosultsági feltételeket megalapozó szakvélemény érvényességi
idejéig állapítható meg.”

4. §
A Rendelet a következő 8/A §-al egészül ki.
8/A §
(1) Az önkormányzat a rendszeres szociális segélyezéssel kapcsolatban az
együttműködés intézményi feltételeiről a Szociális Alapszolgáltatási
Központ (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv) útján
gondoskodik.
(2) Az önkormányzat hivatala a kérelmezőt a kérelem benyújtásakor
tájékoztatja
a) a rendszeres
valamint

szociális

segély

b) az
együttműködésre
elérhetőségéről.

kijelölt
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folyósításának
szerv

feltételéréről,

megnevezéséről,

(3) A segélyezett köteles a rendszeres szociális segély megítéléséről szóló
határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül személyesen
megkeresni az együttműködésre kijelölt szervet, azért, hogy ott
nyilvántartásba vetesse magát.
(4) Az együttműködésre kijelölt szerv számára az önkormányzati hivatal a
rendszeres szociális segély megítéléséről szóló határozatot a határozat
kiadásától számított 10 napon belül megküldi.
(5) Az együttműködésre kijelölt szerv ellenőrzi, hogy a hivatal által
megküldött, rendszeres szociális segélyt megállapító határozat
jogosultja a (3) bekezdésben meghatározott határidőre nyilvántartásba
vetette-e magát.
(6) Ha a segélyezett nem tesz eleget a (3) bekezdésben meghatározott
kötelezettségének, az együttműködésre kijelölt szerv a (3) bekezdésben
meghatározott határidő lejártát követő három napon belül írásban
felszólítja a segélyezettet a nyilvántartásba vételi kötelezettsége
teljesítésére, illetve vizsgálja a határidő mulasztás okát.
(7) Ha a segélyezett a (6) bekezdésben meghatározott kötelezettségének a
felszólítás kézhezvételétől számított újabb 10 napon belül nem tesz
eleget, az együttműködésre kijelölt szerv jelen bekezdésben
meghatározott határidő lejártát követő három napon belől tájékoztatja
a
hivatalt
arról,
hogy
a
segélyezett
az
együttműködési
kötelezettségének nem tett eleget.
(8) A beilleszkedést segítő programok típusai:
a) kapcsolattartás az együttműködésre kijelölt szervvel,
b) egyéni képességeket fejlesztő foglalkozásokon való részvétel,
c) életmód formáló foglalkozásokon való részvétel
ca) az életvezetési képesség megőrzését és javítását célzó egyént
(és családját) érintő személyes megbeszélések és csoportos
foglalkozások,
cb) a különböző problémák kezelésére, feltárására megoldást
bemutató előadások (alkoholizmus, drog, játékszenvedély
stb.),
cc) alapvető személyi higiénia kialakítása,
cd) segélyben részesülő lakókörnyezetének rendben tartása.
d) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban,
képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai
végzettség és az első szakképesítés megszerzésére,
e) munkavégzésre történő felkészülési programban való részvétel.
(9) Az együttműködésre kijelölt szerv felveszi a kapcsolatot, illetve
folyamatos kapcsolatot tart azokkal a szervekkel, melyek a
beilleszkedést segítő programok intézményi hátterét biztosítják. Az
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együttműködésre kijelölt szerv köteles tájékozódni a beilleszkedési
programok megvalósításához szükséges intézményi lehetőségekről (pl.:
családsegítéssel
foglalkozó
személy/intézmény
életmódformáló
foglalkozásiról, a szociális intézményhálózat szolgáltatásairól, a
munkaügyi központok képzéseiről stb.).
(10)

Az együttműködésre köteles szerv egyidejűleg több beilleszkedési
program típusba tartozó beilleszkedést segítő programban is
megállapodhat a segélyezettel akkor, ha azok együttes
alkalmazása éri el a kívánt eredményt.

(11)

A beilleszkedést segítő programról kötött megállapodásnak
tartalmaznia kell:
a) a program tartalmát,
b) a programban meghatározott tevékenységek, magatartások
teljesítésének olyan leírását, hogy abból egyértelmű legyen, hogy
a kötelezettség teljesítése mikor valósul meg,
c) azokat az eseteket, körülményeket melyek miatt a megállapodás
nem teljesítése az együttműködési kötelezettség megszegését
jelentik.

(12)

Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül:
a) ha a rendszeres szociális segélyre jogosult a határozat jogerőre
emelkedésétől számított 15 napon belül az együttműködésre
kijelölt szervnél nem jelenik meg, vagy
b) ha a rendszeres szociális segélyre jogosult a határozat jogerőre
emelkedésétől számított 15 napon belül az együttműködésre
kijelölt szervnél nem veteti magát nyilvántartásba, vagy
c) ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy az
együttműködésre kijelölt szervnél 3 havonta nem jelenik meg,
vagy
d) ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy az
együttműködésre kijelölt szervvel kötött megállapodásban előírt
beilleszkedést segítő programban foglaltakat nem teljesíti.

(13) A kérelem elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik.
5. §
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(1) Ez a rendelet 2011. május 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését
követő napon hatályát veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(3) Hatályát veszti az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló
6/2009. (IV. 10.) Ör. rendelet 9. §-a.
(4) Hatályát veszti az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló
6/2009. (IV. 10.) Ör. rendelet 10. §-a.
(5) Hatályát veszti az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló
6/2009. (IV. 10.) Ör. rendelet 11. §-a.
(6) Hatályát veszti az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló
6/2009. (IV. 10.) Ör. rendelet 12. §-a.

Kiss Gyula
polgármester

Barabás Jánosné dr.
jegyző

Kihirdetési záradék:
E rendeletet 2011. április 28. napján kihirdettem:
Barabás Jánosné dr.
jegyző
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