II. sz. melléklet
Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelet
a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 9/2003.
(09.04.) sz. rendelet módosítására
Ludányhalászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 35. § (2) bekezdés és 37. § (1)
bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésben biztosított feladatkörében
eljárva – a következőket rendeli el.
1.§

A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 9/2003.
(09.04.) sz. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12.§ (3) és (5) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(3) A kérelem adatellenőrzéséhez a nyilatkozat valódisága tekintetében, NAV
igazolása kérhető a jövedelemadó vonatkozásában, valamint a Polgármesteri Hivatal a
kérelmező által közölt adatokat, tényeket és a szociális helyzetet környezettanulmány
felvétele során ellenőrizheti. A NAV igazolás beszerzéséről és a környezettanulmány
felvételéről az elbírálásra jogosult dönt.”
„(5) Jövedelemigazolásra elfogadható okmány, vagy annak hiteles másolata:
munkahely által kiállított átlagkereset igazolás, fizetési jegyzék, postai feladóvevény,
nyugdíjasszelvény a nyyugdíjas igazolvánnyal vagy nyugdíjösszesítővel együtt,
pénzintézeti igazolás, ellátást folyósító szerv határozata, vállalkozók esetében NAV
igazolás, stb.”
2.§
A Rendelet 29.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„29.§
(1) Ludányhalászi Községi Önkormányzat Jegyzője aktív korúak ellátására való
jogosultságot állapít meg az Szt. 33.§-ban meghatározott személyek részére, az
abban foglalt jogosultsági feltételek fennállása esetén.
(2) A jegyző az Szt. 35.§ (1) bekezdésében meghatározott személyek részére bérpótló
juttatást, az Szt. 37.§ (1) bekezdésében meghatározott személyek részére
rendszeres szociális segélyt állapít meg.
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(3) Az az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki bérpótló juttatásra válik
jogosulttá, az Szt. 33.§-ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként
köteles házának, kertjének rendben tartására az alábbiak szerint:
a) Az általa lakott ingatlanhoz tartozó lakás, udvar, kert rendben tartása, különös
tekintettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására,
b) Az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a
járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, a gondozása, tisztán
tartása, szemét- és gyommentesítése,
c) Az udvari illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása,
fertőtlenítése,
d) Ingatlan előtti vízelvezető árok tisztántartása, gyommentesítése,
e) Állattartásra vonatkozó szabályok betartása.
(4) A kérelmező köteles az (3) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság
megállapítását követően is fenntartani.
(5) Az Szt. 34.§ (2), valamint a 36.§ (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell
szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a bérpótló juttatásra
jogosult személynek, aki ezen § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségét nem
teljesíti, vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról.
(6) A jogosultság feltételeként az e § (3) bekezdésében foglalt szabályok betartását az
önkormányzat szociális igazgatási ügyintézője és a Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat családsegítője ellenőrzi.
(7) Az aktív korúak ellátására jogosult személy az Szt. 37.§ (1) bekezdés a)-c) pontja
szerinti eseteken kívül az ellátásra való jogosultság időtartama alatt kérelem
alapján rendszeres szociális segélyre jogosult
a) Legalább 40%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és erről a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal az egészségkárosodás minősítését tartalmazó
érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalást vagy szakvéleményt csatol,
b) Veszélyeztetett terhes és ezt szakorvos által igazolja,
c) Egészségi vagy mentális állapotára tekintettel közfoglalkoztatásban nem
foglalkoztatható és ezt üzemorvosi alkalmassági vizsgálattal igazolja.
(8)A (7) bekezdés alapján rendszeres szociális segély a (7) bekezdésben foglalt
jogosultsági feltételeket megalapozó szakvélemény érvényességi idejéig állapítható
meg.
(9) Az aktív korúak ellátására jogosult, Szt. 37.§ (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti
személy a rendszeres szociális segély megállapításának és folyósításának
feltételeként a Szécsényi Kistérség Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás
Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálatával – annak
családsegítőjével – (továbbiakban: kijelölt szerv) köteles együttműködni. Az
együttműködési kötelezettséget kérelmezőnek a megállapítást megelőzően írásbeli
nyilatkozatban vállalnia kell.
(10) A (9) bekezdése szerinti személy az együttműködés keretében köteles
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a) a megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül
felkeresni a kijelölt szervet
b) a kijelölt szervnél nyilvántartásba vetetni magát
c) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodni a kijelölt szervvel
d) teljesíteni a beilleszkedést segítő programban foglaltakat
e) a kijelölt szervnél az általuk meghatározott időpontokban, de legalább
háromhavonta személyesen megjelenni.
(11) A beilleszkedést segítő program az együttműködő személy szociális helyzetéhez
és mentális állapotához igazodva az Szt. 37/A.§ (2) bekezdés a) – c) pontjaira
terjed ki.
(12) Az együttműködésre kötelezett személy együttműködési kötelezettségét
megszegi, amennyiben a (10) bekezdésben meghatározottakat neki felróhatóan
nem teljesíti. Amennyiben együttműködési kötelezettségét két éven belül
ismételten megszegi, aktív korúak ellátására való jogosultságát és a rendszeres
szociális segély folyósítását meg kell szüntetni.”
3.§
A Rendelet 32.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szociális rászorultság alapján kiállított igazolvány után az Szt. 53.§ (1)
bekezdése szerinti térítési díjat kell fizetni, melyet a határozat jogerőre emelkedésétől
számított három napon belül kell a Nógrád Megyei Kormányhivatal
Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervének átutalni.”
4.§
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon
hatályát veszti.
Ludányhalászi, 2011. február
Kovács Imre sk.
polgármester

Kereszti Márta sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve!
Ludányhalászi, 2011. február 25.
Kereszti Márta
jegyző

