
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2013.(VI.28.) önkormányzati 
rendelete

a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009.(VI.5.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  szociális  igazgatásról  és  szociális 
ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény 10.§,  45.§,  és  50.§  (3)  bekezdés  b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 8. pontjában meghatározott  
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  szociális  igazgatásról  és  a  szociális 
ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009.(VI.5.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 3. §  
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  Az e  rendeletben szabályozott  pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások megállapítása  
iránti kérelmet az ellátást igénylő, vagy a törvényes képviselője terjesztheti elő írásban, az 
a) aktív korúak ellátása iránti kérelmet a 63/2006.(III.27.) kormányrendelet 3. számú melléklete  
szerinti 
b) a normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a 63/2006.(III.27.) kormányrendelet 12.  
számú melléklete szerinti 
c) ápolási díj iránti kérelmet a 63/2006.(III.27.) kormányrendelet 4. számú melléklete szerinti 
d)  közgyógyellátás  megállapítása iránti  kérelmet  a  63/2006.(III.27.)  kormányrendelet  9.  számú  
melléklete szerinti 
e) átmeneti segélyt, a temetési segélyt és a szociális célú tűzifa támogatást az erre rendszeresített
Kérelemnyomtatványon, a Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal Beloianniszi Kirendeltségénél.”

2.§

A R. 4/B.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4/B. § Az Szt. 33. § (1) bekezdésében meghatározott jogosultsági feltételeken túl az aktív korúak  
ellátására való jogosultság egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója illetve az ellátás jogosultja a  
lakókörnyezetének  rendezettségét  biztosítsa.  A  lakókörnyezet  rendezettségének  biztosítása  
érdekében a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja köteles
a)  az  által  életvitelszerűen  lakott  lakást,  házat  rendeltetésszerűen  használni,  azt  folyamatosan  
tisztán tartani, takarítani, állagát megóvni, rágcsálóktól, kártevőktől mentesíteni,
b) az a) pontban foglalt lakáshoz, házhoz tartozó udvar, kert rendben tartásáról, az ott található  
szemét, lom jogszerű módon történő eltávolításáról, eltakarításáról, az ott található, gyomnövény  
illetve fű levágásáról, lekaszálásáról, férgektől, rágcsálóktól való mentesítéséről gondoskodni
c)  az  a)  pontban  foglalt  lakáshoz,  házhoz  tartozó  udvarban,  kertben  található,  házi  állatok  
tartására szolgáló melléképület, ól,  egyéb helyiség tisztán tartásáról,  annak használhatóságáról  
gondoskodni
d)  az  1/1986.(II.21.)  ÉVM-EüM  együttes  rendelet  6.§  (1)  bekezdésében  az  meghatározott  
kötelezettségeknek eleget tenni.”

3.§

A R. 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  Az  Szt.  38.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott  jogosultsági  feltételeken  túl  a  normatív  
lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója illetve az  
ellátás jogosultja a lakókörnyezetének rendezettségét biztosítsa. A lakókörnyezet rendezettségének  
biztosítása érdekében a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja köteles
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a)  az  által  életvitelszerűen  lakott  lakást,  házat  rendeltetésszerűen  használni,  azt  folyamatosan  
tisztán tartani, takarítani, állagát megóvni, rágcsálóktól, kártevőktől mentesíteni,
b) az a) pontban foglalt lakáshoz, házhoz tartozó udvar, kert rendben tartásáról, az ott található  
szemét, lom jogszerű módon történő eltávolításáról, eltakarításáról, az ott található, gyomnövény  
illetve fű levágásáról, lekaszálásáról, férgektől, rágcsálóktól való mentesítéséről gondoskodni,
c)  az  a)  pontban  foglalt  lakáshoz,  házhoz  tartozó  udvarban,  kertben  található,  házi  állatok  
tartására szolgáló melléképület, ól,  egyéb helyiség tisztán tartásáról,  annak használhatóságáról  
gondoskodni és
d)  az  1/1986.(II.21.)  ÉVM-EüM  együttes  rendelet  6.§  (1)  bekezdésében  az  meghatározott  
kötelezettségeknek eleget tenni.”

4.§

A R. 6.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  Az  Sztv.  43/B.§  (1)  bekezdése  alapján  ápolási  díj  annak  a  –  a  jegyes  kivételével  –  
hozzátartozónak [Ptk. 685. § b) pontja] állapítható meg:
a) akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj  
mindenkori legkisebb összegét,
b)  aki  egyedülálló,  és  jövedelme  nem haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb  
összegének 150%-át, 
feltéve,  hogy az  ápolt  személy  lakóhelye,  vagy amennyiben az  ápolt  személy  életvitelszerűen a  
bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye Beloiannisz településen van és az ápolt  
személynek tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződése senkivel nem áll fenn.
(2) Az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg  
80 %-a.
(3) Az Szt. 42.§ (2) bek. b) pontja szerinti ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha az  
ápoló 
a) az ápolt lakókörnyezetét - az 5. § (1) bekezdés a-d) pontjában szabályozottak szerint - nem tartja  
tisztán, 
b) az ápolt  személyes szükségleteit,  így különösen az étkezését,  tiszta ruházattal  való ellátását,  
tisztálkodását nem biztosítja,
c) az ápolt gyógykezelésében nem működik együtt az ápolt személy kezelőorvosával, így különösen:  
az  orvos  utasításait  nem tarja be,  az  ápolt  számára szükséges  gyógyszerek beszerzéséről  nem  
gondoskodik, az orvos által előírt vizsgálatra az ápoltat nem viszi el.
(4) Az ápolási, gondozási kötelezettségek teljesítését a házi segítségnyújtást nyújtó szolgáltató, a  
hivatali munkaidőben jogosult ellenőrizni. 
(5)  A  képviselő-testület  az  Sztv.  43/B.  §  (1)  bekezdésében  biztosított  hatáskörét  a  Szociális  
Bizottságra ruházza át.”

5.§

A R. 7.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület átmeneti segélyben részesíti azt a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli  
élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyt, 
a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori  
legkisebb összegét, 
b) aki egyedül élő, és a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb  
összegének 150 %-át. 
(2) Átmeneti segély különösen az alábbi indokokra való tekintettel állapítható meg:
a)  gyógyászati  segédeszköz  beszerzésére,  gyógykezelésre,  ha  a  kérelmező  nem  rendelkezik  
közgyógyellátási igazolvánnyal;
b) egy hónapot meghaladó táppénzes állomány esetén,
c) a kérelem benyújtását megelőző három hónapban történt munkaviszony megszűnés
d) elemi kár, baleset esetén,
e) egyedülálló ellátatlan személy részére,
f) egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése esetén.”
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6.§

A R. 10.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Beloiannisz  Község  Önkormányzata  az  Sztv.  57.§  (1)  bekezdés  szerinti  szociális  
alapszolgáltatások közül
a) az étkeztetést,
b) a házi segítségnyújtást és
c) az idősek nappali ellátását (idősek klubja)
biztosítja.”

7.§

A R. 15.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  Az  önkormányzat  szociális  alapszolgáltatás  keretében  nappali  ellátásként  idősek  klubját  
működtet.”

8.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendeletben foglaltakat a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(3) A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a R. 3.§ (4) bekezdése, 3.§ (6) bekezdése, a 3.§ (7)  
bekezdése, a 3.§ (8) bekezdése, a 3/B.§-a, a 7.§ (4) bekezdése, a 11.§ (1) bekezdése, a 15.§ (2)  
bekezdése és a 15.§ (4) bekezdése.
(4) A rendelet 1-7. §-a a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Papalexisz Kosztasz            dr. Bugyi Katalin
                  Polgármester          Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem 2013. június 28.-án.

Biró Brigitta
 jegyzői referens
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