LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
4/2006.(III.23.)
RENDELETE
a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
13/2005.(IX.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. tv. 1.§-ának (2) bekezdésében, 26.§ában, 38.§-ának (9) bekezdésében, 47.§-ának (1) bekezdésében és 50.§-ának (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás /továbbiakban: Szt./ alapján a pénzben és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló 13/2005.(IX.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) módosítására
az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A R. 12.§-ának(2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
(2) A nem foglalkoztatott személy az együttmőködési kötelezettség keretében köteles
teljesíteni a beilleszkedést segítı programban foglaltakat.
2.§.
A R. a következı 12/A.§-sal egészül ki:
12/A.§.
(1) A nem foglalkoztatott személy beilleszkedését segítı program a következıkre terjed ki:
a.) a Babócsa és Mikrotérsége Alapszolgáltatási Központ Családsegítı Szolgálatával,
valamint a Szövetség a Polgárokért Alapítvány segítı-tanácsadó hálózatával való
kapcsolattartásra,
b.) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelı oktatásban, képzésben történı
részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az elsı szakképesítés megszerzésére,
c.) a felajánlott és számára – az Sztv. szerinti – megfelelı munkalehetıség elfogadására
d.) a munkaügyi központnál álláskeresıként történı nyilvántartásba vételre és az
elhelyezkedés érdekében a munkaügyi központtal való együttmőködésre.
(2) A Babócsa és Mikrotérsége Alapszolgáltatási Központ Családsegítı Szolgálata a
rendszeres szociális segély folyósításának idıtartama alatt az együttmőködés keretében:
a.) figyelemmel kíséri a rendszeres szociális segély megállapításáról szóló határozatban
megjelölt határidı betartását és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás
okát, továbbá a nem foglalkoztatott személy a jogerıs határozat alapján – az szervnél
történı megjelenésekor – nyilvántartásba veszi,
b.) tájékoztatja a nem foglalkoztatott személyt az Sztv. 37/D § (3) bekezdése szerinti
beilleszkedést segítı program elkészítésének menetérıl, a beilleszkedést segítı
programok típusairól, az együttmőködés eljárási szabályairól,

c.) a nyilvántartásba vételtıl számított 60 napon belül a nem foglalkoztatott személy
bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést elısegítı
programot és arról a segélyben részesülı személlyel írásban megállapodást köt,
d.) folyamatosan kapcsolatot tart a nem foglalkoztatott személlyel és legalább 3 havonta
személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítı programban
foglaltak betartását,
e.) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítı program
végrehajtásáról, és amennyiben szükséges – a nem foglalkoztatott személy
bevonásával – módosítja a programot.
(3) A Babócsa és Mikrotérsége Alapszolgáltatási Központ Családsegítı Szolgálata
köteles.
a.) jelezni a jegyzınek, ha a nem foglalkoztatott személy együttmőködési
kötelezettségének nem tesz eleget,
b.) e rendelet 12/A.§ (2) e.) pontja szerinti éves értékelés megküldésével tájékoztatni a
jegyzıt a beilleszkedést segítı program végrehajtásáról.
3.§.
A R. 13.§-a helyébe a következı rendelkezés lép:
13. §
Az együttmőködési kötelezettség megszegése
(1) Együttmőködési kötelezettség megszegésének minısül, ha az érintett személy:
a) a 11.§ (1)- (3) bekezdésében meghatározott tevékenység ellátását nem vállalja, vagy nem
teljesíti, illetve a felajánlásra nem jelenik meg,
b) a kirendeltség által felajánlott megfelelı munkalehetıséget nem fogadja el, illetve a
felajánlásra nem jelenik meg,
c) az önkormányzat vagy a kirendeltség által felajánlott megfelelı munkalehetıséget
elfogadja, de a nyilatkozatban meghatározott idıpontban és helyen a munkavégzést nem kezdi
meg, vagy a munkáltató a foglalkoztatást rendkívüli felmondással megszünteti.
d) az együttmőködési felhívásra, valamint a munkavégzésre meg nem jelent személy az
akadályoztatásáról, a távolmaradásának okáról szóló igazolást a felhívás kézhezvételétıl,
illetve a munkakezdésre megjelölt naptól számított 3 napon belül nem mutatja be.
e) a segélyezett az együttmőködésre kijelölt kirendeltséggel nem tartja a kapcsolatot
f) a támogatásra való jogosultság vizsgálatakor, valamint a jogosultság évenkénti
felülvizsgálatakor megállapításra kerül, hogy a kérelmezı, illetve a segélyezett a Tv. 37/D.§ának (2) bekezdésében és 37/F§-ában foglalt együttmőködési kötelezettségnek nem tesz
eleget
g) a segélyben részesülı a foglalkoztatása esetén az alkalmi munkavállalói könyvet, a
tárgyhónapot követı hónap elsı munkanapján nem mutatja be.
(2) Együttmőködési kötelezettség súlyos megszegésének minısül, ha az érintett személy:
a) az önkormányzat vagy a kirendeltség által felajánlott megfelelı munkalehetıséget
elfogadja, de a nyilatkozatban meghatározott idıpontban és helyen a munkavégzést nem kezdi
meg, vagy a munkáltató a foglalkoztatást rendkívüli felmondással megszünteti,
b) a munkaviszonya a személyében rejlı k miatt, önhibájából szőnik meg,
c.) a képzést önhibából nem fejezi be

4.§.
A R. a következı 13/A.§-sal egészül ki:
13/A.§.
Az együttmőködési kötelezettség megszegésének és
súlyos megszegésének következményei
(1) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülı személy a segély folyósításának idıtartama
alatt együttmőködési kötelezettségét megszegi, akkor a segély összegét 6 hónapig 75%-os
mértékben kell folyósítani.
(2) Az együttmőködési kötelezettség súlyos vagy két éven belül történı ismételt megszegése
esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni.
5.§.
A R. 20.§-ának (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
(1) Az átmeneti segély alkalmankénti mértéke – rászorultsághoz igazodva, – legfeljebb az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-a. Átmeneti segély a kérelmezınek
évente maximum négy alkalommal, negyedévente egy alkalommal állapítható meg.
6.§.
A R. 22.§-a helyébe a következı rendelkezés lép:
22.§.
Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete temetési segélyt állapít meg annak az
eltemettetınek, aki a meghalt személy eltemettetésérıl gondoskodott,
a.) annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy
b.) tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve
családja létfenntartását veszélyezteti, és családjában a saját és vele közös háztartásban élı
személyek figyelembe vételével számított egy fıre jutó havi nettó jövedelme nem haladja
meg a 80000,- Ft-ot.
7.§.
A R. 36.§-a helyébe a következı rendelkezés lép:
36.§.
(1) Az étkeztetést az önkormányzat az Szt. 62.§-a alapján biztosítja.
(2) Az Szt. 62.§ (1) bekezdés szerinti szociális rászorultság feltétele az, hogy a kérelmezı
családjában az egy fıre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 100%-át, egyedül élı esetén annak 150%-át nem haladja meg.

8.§.
Záró rendelkezések
(1) Jelen rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel kihirdetése napján lép hatályba,
rendelkezéseit – amennyiben a kérelmezıre tekintettel az kedvezıbb – a folyamatban lévı
ügyekben is alkalmazni kell. A rendelet kihirdetésérıl a helyben szokásos módon a jegyzı
gondoskodik.
(2) A rendelet 1. 2. 3. 4.§-ai 2006. július 1. napján lépnek hatályba, egyidejőleg a pénzben és
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2005.(IX.16.) önkormányzati rendelet
30.§-a hatályát veszti.
(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.

Lad, 2006. március 22.

Pirosné Tamás Krisztina
polgármester

Boti Ferenc
körjegyzı

A rendelet kihirdetésének idıpontja: 2006. március 23.

Boti Ferenc
körjegyzı

