Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
6/2011. (IV. 11.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról.
I.
Bevezető rész
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (4) bekezdésében foglalt szociális alapfeladata
ellátása érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Sztv.) 25.§ (3) bekezdésében és 26.§ban, valamint 35.§ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazásra az egyes szociális
ellátásokról a következőket rendeli el:
II.
Általános szabályok
1.§ (1) A képviselőtestület a polgármesterre átruházza a
a.) lakásfenntartási támogatás,
b.) a temetési segély,
c.) az étkeztetés,
d.) a házi segítségnyújtás szociális ellátásokkal kapcsolatos hatásköröket.
(2) A képviselőtestület a Szociális és Oktatási Bizottságra ruházza az
a.) átmeneti segély szociális ellátással,
b.) 1.§ (1) c), d) pontjába tartozó ellátások felülvizsgálatával kapcsolatos hatáskört.
(3) A kérelmeket Olaszliszka Vámosújfalu Községek Körjegyzőségénél kell
előterjeszteni.
(4) A polgármester és a bizottság a hatáskörébe tartozó ellátások esetén, a rendeletben
meghatározott feltételek fennállásakor a szociális ellátásról határozattal dönt.
(5) A határozat ellen a képviselőtestülethez fellebbezés nyújtható be.
2.§ (1) A pénzbeli ellátásokat minden hónap ötödik napjáig kell kifizetni.
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben foglalt határidő nem munkanap a pénzbeli ellátás
kifizetése a tárgyhónap ötödik napját követő első munkanap.
(3) A pénzbeli ellátás a jogosult kérése esetén a jogosult által megadott lakossági
folyószámlára történő átutalással is kifizethető.
3.§ (1) A szociális ellátások esetén a jogosulatlanul igénybevett ellátás és annak
kamatai megtérítésének elrendelése esetén a visszafizetés méltányosságból részben
vagy egészben akkor engedhető el, ha a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne,
amely a kérelmező és családja megélhetését veszélyeztetné, vagy ismételt szociális
gondoskodásra szorulna.
(2) Kérelemre, a visszafizetésre részletfizetés is engedélyezhető, azonban a
részletfizetés időtartama nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan
igénybevételének időtartama.

III.
Egyes ellátások
Aktív korúak ellátása
4.§ (1) Az egészségkárosodott személyek kivételével az aktív korúak ellátásában
részesülő személy köteles a Zempléni Családokért Alapítvánnyal együttműködni.
(2) A körjegyzőség az aktív korúak ellátását megállapító határozat egy példányát a
Zempléni Családokért Alapítványnak megküldi.

(3) A Zempléni Családokért Alapítvány elkészíti az aktív korú nem foglalkoztatott
személy korára, egészségi állapotára, képzettségére tekintettel egyénre szabott
együttműködési programot.
(4) Az együttműködésre kijelölt szerv, az aktív korú nem foglalkoztatott személy
együttműködési kötelezettsége teljesítéséről és nem teljesítéséről értesíti a
körjegyzőséget.
(5) A beilleszkedést segítő programok típusai:
a.) a munkaerőpiacra történő visszatérést segítő,
b.) az életvitel megváltoztatására irányuló,
c.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Sárospataki Kirendeltségével való együttműködésre vonatkozó.
(6) Az együttműködési kötelezettség megszegésének esetei:
a.) az Sztv. 37/D.§ (1) foglaltak nem teljesítése,
b.) a segély folyósítása felülvizsgálatban történő együttműködés hiánya.
(7) Az együttműködési kötelezettség megszegésének súlyos esetei:
a.) az együttműködési kötelezettség két éven belül történő ismételt megszegése,
b.) munkára való megjelenés ittas, vagy bódult állapotban.
(8) Az Sztv. 47.§ (2) bekezdése értelmében a gyámhatóság, az oktatási intézmény,
vagy a családsegítő jelzése alapján a rendszeres szociális segély természetben is
adható.
5.§ (1) A bérpótló támogatásban részesülő köteles:
a.) az általa lakott ingatlan helyiségeinek tisztántartására, szennyeződésmentes
állapotának megtartására, a vizes helyiségek higiéniájának biztosítására,
b.) a használati eszközök, ezen belül az edényzet, ruhanemű, ágynemű
tisztántartására,
c.) illemhelyiséggel nem rendelkező ingatlan használata esetén kerti árnyékszék
létesítésére és használatára,
d.) az ingatlant határoló telek gyommenteségének, szennyeződésmenteségének
biztosítására
e.) az ingatlanhoz tartozó kert művelésére,
f.)
az
ingatlannal
határos
közterület
gyommentességének,
szennyeződésmentességének, síkosságmentességének a biztosítására,
g.) a kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére, ezen belül
hulladékgyűjtő edényzet beszerzésére, közszolgáltatási szerződés létesítésére és
díjfizetésre.
(2) Az Sztv. 34.§ (2) valamint 36.§ (2) bekezdésében foglaltakon túl különös tekintettel
az (1) bekezdésben meghatározottakra meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására
való jogosultságát a bérpótló juttatásra jogosult személynek.

Átmeneti segély
6.§ (1) Alkalmanként adható átmeneti segélyben részesíthető az a személy, akinek
családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegét, egyedül élő esetén az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg.
(2) Az alkalmanként adható átmeneti segély összege 5.000.- Ft.

Temetési segély
7.§ (1) Temetési segélyre jogosult az az egyedül élő, akinek a jövedelme az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át, illetve az a személy, akinek

családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 350%-át nem haladja meg, és az elhalt személy eltemetéséről
gondoskodik.
(2) A temetési segély összege 15.000.- forint, a helyben szokásos legolcsóbb temetés
összege 140.000.- forint.
Családsegítés
11.§ Az önkormányzat családsegítés körébe tartozó feladatait a Zempléni Családokért
Alapítvánnyal kötött feladatellátási szerződés alapján látja.
IV.
Záró rendelkezések
12.§ (1) E rendelet 2011. április 12-én lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006 (VI. 27.) a szociális
ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelete; Olaszliszka
Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2007. (IX. 28.) rendelete, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról; Olaszliszka Község Önkormányzat
Képviselőtestületének 4/2009. (IV. 20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 7/2007. (IX. 28.) rendeletének módosításáról; Olaszliszka Község
Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2008. (II. 21.) rendelete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2007. (IX. 28.) rendeletének
módosításáról.

