Sáregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2011. (IX. 22.) számú
önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló
7/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sáregres Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 38. § (9) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján – nem eredeti jogalkotó hatáskörben – a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (4) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. § A 7/2011.(IV. 1.) számú rendelet 11. § (1) és (9) bekezdésének helyébe az
alábbi rendelkezések lépnek:

11. §
(1) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély
folyósításának feltétele – a Sztv.-ben meghatározottakon túl -, hogy a nem
foglalkoztatott személy együttműködjön:
a.) az Önkormányzattal, továbbá
b.) az e rendelet "Háló" Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal,
mint együttműködésre kijelölt szervvel (a továbbiakban: kijelölt szerv) és
c.) a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Enyingi
Kirendeltségével (a továbbiakban: Kirendeltség).
(9) Nem állapítható meg, illetve megszüntetésre kerül a foglalkoztatást helyettesítő
támogatás annak a kérelmezőnek vagy aktív korúak ellátására jogosult személynek, aki
a.) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház kerítéssel határos útingatlanig terjedő
közterületen lévő árok, nyitott csatorna, folyóka, áteresz tisztántartásáról, a
csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról nem gondoskodik,
b.) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház kerítéssel határos útingatlanig terjedő
közterületen a járda és a közterület tisztán tartásáról nem gondoskodik,
c.) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház általa megművelt udvarának és
kertjének gaz – és gyommentesítéséről nem gondoskodik,
d.) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház műveletlen udvarának és kertjének
rendszeres kaszálásáról, fűnyírásáról nem gondoskodik,
az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház állagának és rendeltetésszerű
használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosításáról a tőle elvárható
mértékben nem gondoskodik.
A jegyző a fent meghatározott jogosultsági feltételek maradéktalan meglétét eljárása
során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvényben foglalt szemle szabályai szerint vizsgálja.
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2. §

A 7/2011.(IV. 1.) számú rendelet 12. § helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

12. §
(1) A képviselő-testület a helyi lakásfenntartási támogatást önálló
ellátásként nyújtja.
(2)

Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a
háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250
%-át, feltéve, hogy rendszeresen villanyáram, víz, szemétszállítás,
gázfogyasztás, lakbér, albérleti díj, lakáscélú pénzintézeti kölcsön
törlesztő részlete vagy tüzelőanyag költsége keletkezik.

(3)

A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege 2.500,- Ft.

(4)

A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmeket a Hivatalnál évente két
alkalommal, február 1-20. és december 1-20. közötti időszakban lehet
benyújtani.

3. §

A 7/2011. (IV. 1.) számú rendelet 13. § helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
13. §
(1) A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.
(2)

A lakásfenntartási támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának
első napjától illeti meg.
(3) Az önkormányzat a lakásfenntartási támogatást természetbeni formában
nyújtja. A támogatást közvetlenül a szolgáltató, az üzemeltető, a bérbeadó
vagy a pénzintézet számlájára kell közvetlenül utalni.
(4) A támogatás a lakásfenntartással összefüggő, a kérelmező lakhatását
nagymértékben veszélyeztető kiadások hátralékának törlesztésére is
fordítható. A támogatást közvetlenül a szolgáltató, az üzemeltető számlájára
kell utalni.”

4.§

Ez a rendelet jóváhagyását követően a kihirdetése napján lép hatályba.

Sáregres, 2011. szeptember 21.

Tiringer Mária
polgármester

Dr. Kardos Tamás
körjegyző

Kihirdetve:
Sáregres, 2011. szeptember 22.
Dr. Kardos Tamás
körjegyző

