Borsodszirák Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
13/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete
A szociális ellátásokról szóló 5/2009.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Borsodszirák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
25.§ (3) bekezdésében, a 35.§ (2) bekezdésében és a 92.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A szociális ellátásokról szóló 5/2009.(III.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)
15.§ (3) bekezdése helyére az alábbi rendelkezés lép:
„15. § (3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díja az
alábbi:
a) Étkeztetés:
b)Étel kiszállítása, házi segítségnyújtás:
ba) Étel kiszállítása jövedelemtől függetlenül:
bb) Házi segítségnyújtás jövedelemtől függetlenül:

325.-Ft/ebéd/nap
100.- Ft/ebéd
150.- Ft/óra

A fenti térítési díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.”
2.§
Az R a következő 15. § (4) bekezdéssel egészül ki:
„15.§ (4) Az étkeztetés 15.§ (3) a) pontjában meghatározott díjából a képviselő-testület a
következő kedvezményeket biztosítja:
a) a nyugdíjminimum 150 %-át el nem érő
jövedelemmel rendelkezők esetében

170.-Ft/ebéd/nap

b) a nyugdíjminimum 150 %-át elérő,
de 300 %- át meg nem haladó jövedelemmel
rendelkezők esetében

110.-Ft/ebéd/nap ”
3.§

Az R a következő 5/A. § -al egészül ki:
„5/A.§
(1) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság megállapításának, a már
megállapított támogatás folyósításának feltétele, hogy kérelmező, illetve az ellátás
jogosultjának lakókörnyezete rendezett legyen.

(2) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a kérelmező, illetve az ellátás jogosultja az általa
életvitelszerűen lakott lakást vagy házat
a) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja
b) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerű használhatóságát biztosítja
c) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja
d) a lakóingatlanon, és azzal határos köz- vagy magánterületen az ellátásra jogosult és
annak családja által háztartási kommunális- és egyéb hulladék elhelyezve, felhalmozva ne
legyen
e) a lakóingatlan használatához igazodóan, az illemhely kialakítása, a higiéniai
követelményeknek megfelelõ rendben tartása biztosított legyen
f) a lakóingatlanon esetlegesen elõforduló kártevõ rágcsálók irtása megtörténjen
g) a lakóingatlannal határos járdaszakasz téli hó- és csúszásmentesítése megtörténjen
h) a lakóingatlannal határos területen elhelyezkedõ csapadékvíz-elvezetõ árok, kapubejáró,
áteresz folyamatosan gondozott legyen, oly módon, hogy az alkalmas legyen a csapadékvíz
elvezetésére
(3) A lakókörnyezet rendezettségét a jegyző a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való
jogosultság megállapítására irányuló kérelem benyújtását követő 10 napon belül, a
2011.11.01. előtt megállapított foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetében 90 napon belül,
ezt követően évente két alkalommal ellenőrzi. Az ellenőrzést a Szociális Alapszolgáltató
Központ Családsegítője, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, a Szociális,
Egészségügyi, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke valamint a Polgármesteri Hivatal jegyző
által kijelölt ügyintézője részvételével kialakított munkacsoport végzi, melynek
megállapításáról a jegyzőt tájékoztatja.
4.§
Az R. 5/A. § -ában a „foglalkoztatást helyettesítő támogatás” szövegrész helyére az „aktív
korúak ellátása” szövegrész lép.
5.§
(1) A rendelet a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel 2011. szeptember 15. napján
lép hatályba.
(2) A rendelet 3. §-a 2011. november 1. napján lép hatályba.
(3) A rendelet 4. §-a 2012. január 1. napján lép hatályba.
5.§
(1) Hatályát veszti az R. 1.§-a, 6.§ (1) bekezdése, 10.§-a, a 13.§-a és a 14.§-a.
(2) Ez a rendelet a 2012. január 2. napján hatályát veszti.
Lippai Istvánné
jegyző

Tóth Attila
polgármester

A kihirdetés napja: 2011. szeptember 14.
Lippai Istvánné
jegyző

