Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
___/2017. (III. 29.) rendelet-tervezete
Szajol község szociális ellátási és szolgáltatási rendjéről szóló
a 13/2016. (X. 27.) rendeletével, a 15/2015. (IX. 24.) rendeletével és
a 4/2015 (II. 26.) önkormányzati rendelettel módosított
3/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítására

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatályos rendelkezései,
valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése alapján a községben folyó
szociális ellátási tevékenység szabályozására a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) A rendelet 6. §-a (8) bekezdéssel egészül ki:
„6. § (8) A jogosult a jogerős határozatból eredő igényét a határozat kézhezvételétől
számított egy hónapon belül érvényesítheti. A határidő elmulasztása esetén új kérelmet
kell benyújtani, amely alapján új eljárás lefolytatására kerül sor.”
1. § (2) A rendelet 12. §-a (9) bekezdéssel egészül ki
„12. § (9) A havi rendszerességgel adott települési támogatásra a jogosult halála esetén,
a fel nem vett ellátást a jogosulttal megegyező bejelentett lakcímen együtt élt házastárs
vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben
veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig.”
1. § (3) A rendelet 12. §-a (10) bekezdéssel egészül ki:
„12. § (10) A havi rendszerességgel adott települési támogatásokat utólag, minden
hónap 5-éig kell folyósítani.”
1. § (4) A rendelet 15. §-a (5) bekezdéssel egészül ki:
„15. § (5) a 18. életévet betöltött tartós beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását
végző személy részére nyújtott települési támogatási formát 2017. szeptember 1. napján
meg kell szűntetni. Az ellátást 2017. augusztus 31. napjáig kell folyósítani. A
támogatásban részesülő személyeket tájékoztatni kell az állami foglalkoztatási szervvel
való együttműködési kötelezettségéről.

2. § A rendelet 2017. április 3. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően
kell alkalmazni.
Szajol, 2017. március 17.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző

INDOKOLÁS
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015. (II. 12.) önkormányzati rendeletének módosításához
Szajol község szociális ellátási és szolgáltatási rendjéről szóló

1. § (1) bekezdéshez
Előfordul, hogy a rendkívüli települési támogatást az igénylő nem veszi át, ezért szükséges
annak szabályozása, hogy a megállapított ellátást meddig lehet átvenni.
1. § (2) bekezdéshez
A jogosult elhalálozása esetén, szabályozásra került az, hogy a fel nem vett ellátást ki jogosult
átvenni.
1. § (3) bekezdéshez
A havi rendszerességgel adott települési támogatás kifizetésének ideje került pontosításra.
1. § (4) bekezdéshez
A 18. életévet betöltött tartós beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy
részére nyújtott települési támogatási forma 2017. szeptember 1. napján megszűntetésre kerül.
A Ptk. 4:196. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(2) Tartási kötelezettsége
áll fenn elsősorban a szülőnek a gyermekével és a gyermeknek a szülőjével szemben. A
nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikről gondoskodni.”

Szajol, 2017. március 17.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző

