Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
14/2009. (X. 20.) TKt. rendelet
módosításáról
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
- módosított - 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 38. §
(9) bekezdésében, 50. § (2) bekezdésében és az 58/B. § (2) bekezdésében, 37/B. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján - figyelembe véve az Európai Unió vonatkozó jogforrásait is - az
önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról a következő rendeletet (a
továbbiakban: R) alkotja:

1. §
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról
szóló 14/2009. (X. 20.) TKt. Rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
(1) A szociális ellátások megállapítására irányuló kérelmeket (a továbbiakban kérelem) Told
Község Polgármesteri Hivatalánál az arra rendszeresített Szt. és R. által előírt
formanyomtatványon kell írásban előterjeszteni.
2. §
A R. 3. § (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett
jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a számításnál azon
hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott
éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.
3. §
A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. §
(1) Told Község Önkormányzata szociális rászorultság esetén a jogosult számára pénzbeli ellátásként
a) lakásfenntartási támogatást,
b) az Szt. 43/B. § (1) bekezdése szerinti ápolási díjat,
c) átmeneti segélyt,
d) temetési segélyt
állapít meg.
(2) Told Község Önkormányzata szociális rászorultság estén a jogosult számára természetbeni
ellátásként
a) köztemetést,
b) közgyógyellátást
állapít meg.
(3) Told Község Önkormányzata szociális rászorultságtól függetlenül, egyéb pénzbeli szociális
támogatásként

a) születési,
b) születésnapi támogatást állapít meg.
4. §
A R. 4/A. § (2) bek, helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Az óvodáztatási támogatás igénylése a 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet a
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról (továbbiakban: Gyer.)
11. számú melléklete szerinti „Kérelem az óvodáztatási támogatásra jogosultság
megállapításához” nevű adatlap kitöltésével igényelhető.
5. §
A R. az alábbi 5/A. §-al egészül ki:
„5/A. §
Aktív korúak ellátása

(1)

Az Szt. 37/B§ (1) bekezdés b.) és – c.) pontjai alapján rendszeres szociális segélyre
jogosult személy (továbbiakban: jogosult) együttműködésére kijelölt szerve
Biharkeresztes Város Egyesített Szociális Intézménye (4110 Biharkeresztes,
Damjanich u. 9.) - (továbbiakban: ESZI) - társult település TOLD (4117 Told, Kossuth
u. 30.)

A jogosult köteles:
a) a határozat jogerőre emelkedését kézhezvételét követő 15 napon belül
jelentkezni az ESZI – társult település Told községben , és nyilvántartásba
vetetni magát,
b) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül az egyéni élethelyzethez
igazodó beilleszkedését segítő program kidolgozásában közreműködni,
c) a beilleszkedési programon alapuló részvételre írásbeli együttműködési
megállapodást megkötni az ESZI — társult település Told községben,
d) az együttműködési megállapodásban foglaltakat betartani,
e) folyamatosan kapcsolatot tartani az ESZI — társult település Told községgel,
f) legalább kéthavonta eleget tenni az ESZI — társult település Told község által
megjelölt kötelezettségének.
(2)

Az ESZI — társult település Told község a jogosult részére szociális helyzetéhez és
mentális állapotához igazodva — beilleszkedésének elősegítése érdekében — az
alábbiakban felsorolt beilleszkedést segítő programokat szervezi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

egyéni képességeket fejlesztő,
életmódot formáló,
egyéni életvezetési,
mentálhigiénés,
rehabilitációs,
álláskeresésre irányuló,
munkára és pályára állítási,
pályakorrekciós,

csoportfoglalkozások, tanácsadások.
(3)

Az együttműködési kötelezettség felróható megszegésének minősül, ha a jogosult:
a)
b)
c)
d)

nem jelenik meg határidőben az ESZI — társult település Told községben, és
nem veteti magát nyilvántartásba,
nem működik közre a beilleszkedést segítő program kidolgozásában,
nem köti meg az együttműködési megállapodást az ESZI— társult település Told
községgel,
megszegi az együttműködési megállapodásban foglaltakat, különösen, ha nem
tesz eleget együttműködési, vagy megjelenési kötelezettségének.

(4)

Nem minősül felróhatónak az együttműködési kötelezettség megszegése, ha azt a
jogosult az ESZI társult település Told községhez benyújtott okiratokkal, — különösen
orvosi igazolás, zárójelentés, hatósági bizonyítvány — kimenti.

(5)

Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén
a) az ESZI — társult település Told község egy munkanapon belül írásban új
határidő kitűzésével, felhívja a jogosultat, hogy tegyen eleget a jogerős
határozatban, illetve az együttműködési megállapodásban foglaltaknak.
b) Az ESZI— társult település Told község egyidejűleg tájékoztatja a jogosultat
arról, hogy az együttműködési kötelezettség másodszori felróható megszegése
esetén az Szt. 37/F. § (1) bekezdés c.) pontja alapján az aktív korú ellátásra való
jogosultsága megszüntetésre kerül.

(6)

Az ESZI — társult település Told a (9) bekezdésben foglalt kötelezettségén túl köteles
a hatóságot írásban, a kötelezettségszegésről, esetlegesen annak kimentéséről
tájékoztatni,
továbbá a másodszori felróható kötelezettségszegés esetén a
rendelkezésre álló valamennyi okiratot megküldeni.

(7)

Az aktív korúak ellátására irányuló kérelmet a pénzbeli és természetbeni szociális

ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm.rendelet 3. számú melléklete szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani.
(8)

Told Község Önkormányzata rendszeres szociális segélyben részesíti és a közfoglalkoztatás
alól mentesíti az aktív korúak ellátására jogosult személyt, (továbbiakban menetesített
személy) az alábbi mentesítési feltételek fennállása esetén:
a) Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet által megállapított
40 - 49%-ig terjedő egészségkárosodottság,
b) Mentális- és pszichés állapot miatti tartós (6 hónapot meghaladó) betegség,
c) Egészségi állapot miatt - a foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmassági
véleménye alapján- munkavégzésben való tartós akadályoztatás.
d) Igazolt terhesség,
e) Legalább három gyermekről gondoskodik (amennyiben kérelmezi).
f)
(9)A mentesített személy köteles a R. 5/A. § (1) bekezdésében meghatározott RSZSre jogosultakra vonatkozó együttműködési kötelezettséget teljesíteni a R. 5/A. § (1)(7) bekezdéseiben leírtak szerint.

(9)

A mentesített személy részére megállapított rendszeres szociális segély havi összege a családi
jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem
haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított
személyi alapbér mindenkori kötelező legkisebb összegének személyi jövedelemadóval,
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét.

(10)

Amennyiben a mentesítési feltétel szerinti valamely feltétel az aktív korúak ellátására való
jogosultság megállapítását követően következik be, a jogosult részére a rendszeres szociális
segélyt a feltétel bekövetkezésének időpontját követő hónap első napjától kell folyósítani.
6. §

(1)

A R. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek tárgyév január 1. napjától március 31.
napjáig, illetőleg tárgyév október 1. napjától december 31. napjáig a R. 1. számú melléklete
szerinti formanyomtatványon nyújthatóak be

(2)

A R. 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A lakásfenntartási támogatás havonta, 12 részletben kerül kiutalásra. Az első részlet a
jogosultság megállapítását követő hónap 5. napjáig kell folyósítani a jogosultnak, vagy
meghatalmazottjának.
7. §

A R. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(4) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelmet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló
63/2006. (III. 27.) Korm.rendelet 4. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell
benyújtani, melyhez csatolni kell az Szt. 43. § - ban meghatározott igazolást vagy
szakvéleményt, az ápolóval közös háztartásban élők jövedelemigazolását; az ápoló, ápolási díj
iránti kérelem benyújtásának időpontjában fennálló munkaviszonyára vonatkozó munkáltatói
jövedelemigazolást, nyilatkozatot.
8. §
A R. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(5) Az átmeneti segély iránti kérelem a R. 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon
nyújtható be.
9. §
A R. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A temetési segély iránti kérelem a R. 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtható
be.
10. §
A R. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3)

A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására vonatkozó kérelmet a pénzbeli és

természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm.rendelet 10. számú
melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
11. §
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Egyidejűleg az R. 3. § (3) bekezdés d) pontja, a R. 5. §
(5)-(11) bekezdése, és a R. 9. § (3) bekezdése hatályát veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
Told, 2010. február 15.
Béres Barnabás sk.
polgármester

Árgyelán Andrea sk.
körjegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2010. február 16. napján.
Árgyelán Andrea
körjegyző

