Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátásokról szóló
13/2009. (X.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 26. §-ában és a 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva - valamint
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2003. (III. 13.) Önkormányzati rendelet 32. §ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének
kikérésével a képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotja:

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 13/09. (X. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) a
következő 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„(1) A rendelet hatálya a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kiterjed az Ártánd község
területén élő
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.
(2) A rendelet hatálya az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az
(1) bekezdésében foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő
országoknak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.
(3) A rendelet hatálya kiterjed a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás
igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a
három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyarország területén gyakorolja, és a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint
bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint
b) az Szt. 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a
szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló
vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásiról szóló 1408/71/EGK tanácsi
rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre,
amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyarország területén gyakorolja, és a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett
lakóhellyel rendelkezik.”

2. §
Az Ör. 3. § (3) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul:
„d) Vállakozó esetében az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolását, a kérelem
benyújtását megelőző év személyi jövedelemadó-alapjáról.”
3. §
Az Ör. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. §
(1) Ártánd Község Önkormányzata szociális rászorultság esetén a jogosult számára pénzbeli
ellátásként
b) az Szt. 43/B. § (1) bekezdése szerinti ápolási díjat,
c) átmeneti segélyt,
d) temetési segélyt
állapít meg.
(2) Ártánd Község Önkormányzata szociális rászorultság estén a jogosult számára
természetbeni ellátásként
a) köztemetést (a polgármester),
b) közgyógyellátást (a jegyző)
állapít meg.
(3) Ártánd Község Önkormányzata szociális rászorultságtól függetlenül, egyéb pénzbeli
szociális támogatásként
a) születési,
b) születésnapi támogatást állapít meg.”
4. §
(1) Az Ör. 5/A. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„(5) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén
a) az ESZI egy munkanapon belül írásban új határidő kitűzésével, felhívja a jogosultat,
hogy tegyen eleget a jogerős határozatban, illetve az együttműködési megállapodásban
foglaltaknak.
b) az ESZI egyidejűleg tájékoztatja a jogosultat arról, hogy az együttműködési
kötelezettség másodszori felróható megszegése esetén az Szt. 37/B. § (2) bekezdés
alapján az aktív korú ellátásra való jogosultsága megszüntetésre kerül.”
(2) Az Ör. 5/A. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„(8) Ártánd Község Önkormányzatának jegyzője 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) A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, valamint jogelődjei (az Országos
Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet, Országos Orvosszakértői Intézet) által
megállapított 40- 49%-ig terjedő egészségkárosodottság,

b) Pszichiátriai kezelés alatt álló mentális- és pszichés állapot miatti tartós (6 hónapot
meghaladó) betegség,
c) Szakorvos vagy háziorvos által igazolt fertőző krónikus betegség,
d) Igazolt terhesség,
e) Foglalkozás-egészségügyi szakellátást nyújtó szolgálat munkaköri orvosi alkalmassági
véleménye szerint véglegesen alkalmatlannak minősül.”
(3) Az Ör. 5/A. § (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„(10) 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 közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező
legkisebb összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének (e § alkalmazásában: nettó
közfoglalkoztatási bér) 90%-át azzal, hogy ha a rendszeres szociális segélyre jogosult
családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot
állapítottak meg, a rendszeres szociális segély összege nem haladhatja meg a nettó
közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
összegének különbözetét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család
fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összege 90%-ának szorzatával.
A rendszeres szociális segély legmagasabb összegére a pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 17/B. § (2) – (3)
bekezdései az irányadóak.
5. §
(1) Ez a rendelet 2012. február 6. napján lép hatályba.
(2) A jegyző 2012. január 01. napját megelőzően Ör. 5/A. § -a alapján megállapított
jogosultságokat 90 napon belül felülvizsgálja és intézkedik, hogy az Ör. 5/A. § (10)
bekezdése alapján megállapított rendszeres szociális segély első alkalommal a 2012.
árpilis hónapjában kerüljön folyósításra.
(3) Hatályát veszti az Ör. 6. § – 9. §-a, azzal, hogy a 2012. január 1-jét megelőző időponttal
megállapított helyi lakásfenntartási támogatás a megállapító határozatban megjelölt
időpontig, de legkésőbb 2012. március 31-ig folyósítható.
(4) A rendelet rendelkezéseit a 2012. január 01. napjától kezdődően folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
Benkő Sándor sk.
polgármester
Záradék:

Árgyelán Andrea sk.
jegyző

A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2012. február 6. napján.
Árgyelán Andrea
jegyző

