
Úri községi Önkormányzat Képviselo-testületének
10/2009.(XII.07.) sz. rend.!!!!!

a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a 10/2000.(IX.08.) számú és az
azt módosító rendeletek egységes szerkezetben módosításáról

1. §. A rendelet 1 §. (1) bekezdése az alábbi d. ponttal egészül ki:

d. hontalanokra,

2. §. A rendelet 5. §. (1) bekezdés e. és f. pontja helyébe a következö
rendelkezéslép,és továbbig. ponttalegészülki.

e. aktív korúak ellátása, rendelkezésre állási támogatás
f. aktív korúak ellátása, rendszeres szociális segély
g. idöskorúak ellátása

3. §. A rendelet 10 §. (2) bekezdése és (4) bekezdés b. pontja helyébe a
következö rendelkezés lép és további c. ponttal, illetve (6) bekezdéssel
egészül ki:

(2) 18. életévét betöltött tartós beteg ápolására, gondozására a hozzátartozó
akkor jogosult, ha
- keresö foglalkozást nem tudja folytatni
- a családban az egy före jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150 %-át.

(4) b. A 43/A. §. (1) bekezdésben foglaltak alapján megállapított ápolási díj
összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegnek a 130 %-nál.

c. A 43/8. § (1) bekezdésében foglaltak alapján megállapított ápolási díj
összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 80 %-nál.

(6) A 41 § (1) bekezdés és a 43/a §. (1) bekezdés szerinti ápolási díj kérelem
elbírálására a jegyzö jogosult.

4. §. A rendelet 11. §. (3) bekezdése helyébe a következö rendelkezés lép,
valamint a rendelet (4) (5) (9) bekezdése hatályát veszti. Abekezdések
számozása az alábbiak szerint változik:

(3) Az átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel.
Együttes összege azonban nem haladhatja meg a mindenkori legkisebb
öregségi nyugdíjminimum kétszeresét.

A (6) bekezdés (4) bekezdésre, a (7) bekezdés (5) bekezdésre, a (8)
bekezdés számozása (6) bekezdésre változik.



5. §. A rendelet 13. §-a helyébe a következo rendelkezés lép.

13. §. Az idoskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem
rendelkezo idoskorú személyek részére nyújtott támogatás. A kéreimeket a
jegyzo bírálja el a szociális törvény 32/8, 321C,32/0 §-ai szerint.

6. §. A rendelet 14. §-a helyébe a következo rendelkezés lép:

14. §. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaero-piaci helyzetu aktív korú
személyek és családjuk részére nyújtott ellátás.

(1) Az aktív korúak ellátásán belül rendelkezésre állási támogatásra
jogosultak körét a szociális törvény 33. §-tól 37/A. §-ig szabályozza.

(2) Az aktív korúak ellátásán belül rendszeres szociális segélyre jogosultak
körét 37/8, 371C, és a 37/8 §-ok határozzák meg.

(3) Az aktív korúak ellátására vonatkozó kéreimeket a jegyzo bírálja el.
(4) A megállapításnak és folyósításnak feltételeként a jogosult köteles

együttmuködni az Önkormányzattal, a Munkaügyi Központtal, a
Családsegíto Szolgálattal, és köteles vállalni a beilleszkedést segíto
programban való részvételt.

(5) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy, a rendszeres szociális
segély megállapításának, folyósításának feltételeként köteles
együttmuködni az önkormányzat által kijelölt Családsegíto Szolgálattal,
és köteles vállalni a beilleszkedést segíto programban való részvételt.

(6) A megállapító határozatnak tartalmaznia kell az együttmuködésre
kijelölt intézmény nevét, pontos címét, a jelentkezés határidejét,
valamint ennek elmulasztásának következményeit.

(7) Az együttmuködési kötelezettség elmulasztása esetén a rendszeres
szociális segély nem állapítható meg , illetve a megállapított ellátás egy
hónapig 50 %-ban folyósítható feltéve, hogy az ellátott hitelt érdemloen
igazolni tudja, hogy együttmuködési kötelezettségének önhibáján kívül
nem tudott eleget tenni.

(8) Együttmuködést nem vállalónak minosül az az aktív korú nem
foglalkoztatott személy, amennyiben:
a.) programvállalási egyeztetésen nem jelenik meg.
b.) A vállalt programot három hónapon keresztül önhibájából nem

teljesíti.
(9)Az aktív korú nem foglalkoztatott személy köteles a beilleszkedést

segíto programban részt venni.
(10) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély

megállapításáról hozott határozat jogerore emelkedését követo 15
napon belül köteles a Családsegíto Szolgálatnál együttmuködésre
jelentkezni.

(11) A Családsegíto Szolgálat a nem foglalkoztatott személyt
nyilvántartásba veszi és a nyilvántartásba vételtol számított 60 napon
belül az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést elosegíto
programot dolgoz ki, melyrol a szegélyben részesülo személlyel írásbeli
megállapodást köt. A megállapodás egy példányát a hivatal felé
haladéktalanul továbbítani kell.



(12) A Családsegítö Szolgálat vezetöje évente írásos értékelést készít a
beilleszkedést elösegítö program végrehajtásáról. A Családsegítö
Szolgálat vezetöje írásban jelzi az önkormányzat felé, ha a nem
foglalkoztatott személy három hónapig nem tesz eleget együttmüködési
kötelezettségének.
(13) A beilleszkedést segítö programok elkészítéséért, folyamatos
korszerüsítéséért , valamint a programoknak szabályozott eljárási rendben
történö lebonyolításáért a Családsegítö Szolgálat vezetöje felelös.
(14) Beilleszkedést segítö program tipusai:

a.) csoportos önsegítö foglalkozások,
b.) munkavégzésre felkészítö foglalkozások.

7. §. A rendelet 16. §. (2) bekezdése helyébe a következö rendelkezés lép:

(2) Közgyógyellátásra jogosult méltányosságból az a személy akinek
esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át, és a családban az egy före
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén annak 200 %-át.

8. §. Úri Község Önkormányzat Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre.
A szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:

Jegyzö
Védönö
Szociális Bizottság Elnöke
Családsegítö és Gyermekjóléti Szolgálat Szociális munkása
Szociális és Gyámügyi igazgatás ügyintézöje
Általános Iskola Gyermek és Ifjúságvédelmi felelöse
Óvoda Gyermek és Ifjúságvédelmi felelöse

9. §. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Úri, 2009. november 23.
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Árokszállási Istvánné
jegyzö

A rendelet kihirdetve: 2009. XII. 07.


