Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4./2011.( II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások rendjéről szóló
2./2010.( I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások rendjéről szóló
2./2010.( I.29.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint
módosítja.
1.§
A Rendelet
(1) bevezető részében a „kapott felhatalmazás alapján” szövegrész helyébe a
„meghatározott feladatkörében eljárva” szövegrész kerül.
(2) 1.§-ában a „(továbbiakban: Szt.)” és „ (továbbiakban: Gyvt.)” szövegrész törlésre
kerül.
(3) a 2.§ (1) bekezdése kiegészül az „és életvitelszerűen itt tartózkodó” szövegrésszel.
2.§
(1) A Rendelet 3.§ (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ (2) Polgármester hatáskörébe tartozik a köztemetés (Szt.48.§ alapján)
(3)Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik:
a) átmeneti segély
b) ápolási díjat a Szt. 43./B.§ (1) bekezdése alapján
c) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
d) szociális étkeztetés
e) házi segítségnyújtás
f) temetési segély megállapítása
g) hajléktalan illetve életét és testi épségét veszélyeztető helyzetben lévő
személyek szociális ellátásának megállapítása
h) normatív lakásfenntartási támogatás
i) születési támogatás”
(2) A Rendelet 4.§-a törlésre kerül, a szakaszok számozása automatikusan változik.
(3) A Rendelet 5.§-ában „Egészségügyi- Szociális- és Környezetvédelmi Bizottság”
szövegrész helyébe a „Szociális Bizottság” szövegrész kerül.
3.§
A Rendelet 12.§-ának számozása változik és helyébe a következő lép:
„Bérpótló juttatás feltételei
13.§
A Szt 35 § (2) bekezdése alapján a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételei a
következők:
(1) A lakókörnyezet rendezett, ha a bérpótló juttatást kérelmező, illetve az ellátás
jogosultja az általa életvitelszerűen lakott ingatlant

a) rendeletetésének megfelelően használja; tisztán, rendezetten, higiénikus
állapotban tartja, az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja.
b) a lakóhelyéhez tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gondoskodik a
zöld növényzet nyírásáról, metszéséről, és a zöldhulladék megfelelő
elhelyezéséről,
c) a kertet és az udvart gyomtalanítja, szükség esetén portalanítja
d.) gondoskodik a háztartási hulladék és a lomtalanításra kerülő tárgyak szelektív
elhelyezéséről az önkormányzat által biztosított hulladékudvarokban
e) a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztántartásáról
(2) Az (1) pontban rögzített feltételek megvalósulását az igazgatási előadó a juttatás
iránti kérelem benyújtásától számított tíz napon belül a helyszínen ellenőrzi
(3) A feltételek hiánya esetén a hivatal három napos határidőt jelöl meg, és a
feltételeket ismételten ellenőrzi.
(4) Eredménytelen felhívás esetén fenti határidőt követően nem állapítható meg
juttatás, illetőleg azt meg kell szüntetni.”
4.§
A Rendelet eredeti 15.§-ának (2) és (3) bekezdés helyébe a következő lép:
(2)Ápolási díj állapítható meg az Szt. 43/B.§-a alapján annak a hozzátartozónak aki
egészségi és mentális állapota alapján alkalmas a 18.életévét betöltött tartós beteg
hozzátartozója ápolására és azt végzi, amennyiben családjában az egy főre jutó havi
nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 110
%-át, egyedülálló esetén annak 160 %-át.
(3) A (2) bekezdés szerint megállapított ápolási díj havi összege az éves központi
költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a.
5.§
A Rendelet eredeti 16.§-ának (4) bekezdésében a bizottság elnevezése változik:
„Szociális Bizottság”
6.§
(1) A Rendelet eredeti 17.§ (1) bekezdés megjelölése törlésre kerül.
(2) A szakasz c.) pontjában a bizottság elnevezése változik: „Szociális Bizottság”-ra
(3) A 17.§ a következő d.) ponttal egészül ki:
d.) Az egyéni segélykeret felhasználásról a szociális és gyámügyi előadó
nyilvántartást vezet. Az egyéni segélykeret kimerítéséről köteles a Szociális
Bizottságot, valamint a pénzügyi csoportot tájékoztatni.
7.§
(1)A Rendelet eredeti 21 §. (6) bekezdésében a bizottság elnevezése változik:
„Szociális Bizottság”-ra
(2) A Rendelet 23.§ (5) bekezdés d.) pontja törlésre kerül.

8.§
(1) A Rendelet 24.§ (1) bekezdése törlésre kerül.
(2) A Rendelet 24.§ (2) bekezdésének helyébe a következő lép:
„ (2) Közgyógyellátásra jogosult az Szt.50.§.(1.) és (2.) bekezdésében foglaltakon
kívül az a szociálisan rászorult személy is, akinek családjában az egy főre jutó
havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
160 %-át, egyedülálló esetén 210 %-át, ha a havi rendszeres gyógyító ellátás
költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25
%-át meghaladja.”
9.§
(1) A Rendelet 28.§ (3) bekezdéssel egészül ki
„A szociális étkeztetésre jogosult személyek térítési díját az önkormányzat külön
rendelete szabályozza.”
(2) A Rendelte 29.§ (2) bekezdése helyébe a következő lép:
„Az Szt.63§ -ában valamint 65 §-ában szabályozott házi segítségnyújtás és
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátást 2011. május
01.napjától Rétság Kistérség Többcélú Társulás biztosítja.
10.§
(1) A Rendelet 30.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2)E rendelet a kihirdetést követő napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba
lépést követően benyújtott kérelmekre, illetve a már korábban megállapított
ellátásoknak a hatályba lépést követően esedékes felülvizsgálata során kell
alkalmazni.”
(2) A Rendelet 30.§ (3) bekezdése a következő mondattal kiegészül:
„(3) E rendelet hatályba lépésével az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 1./2011.(I.26.) önkormányzati rendelet 2.számú melléklete
e rendelet 3.§ (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően módosul.”
11.§
E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Rétság, 2011. február 25.
Mezőfi Zoltán sk.
polgármester

Fejes Zsolt sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2011. február 28.-án kihirdetésre került.
Fejes Zsolt sk.
jegyző

