KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2009. (IX.01./ önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló
többször módosított 6/2006. /III.30./ számú önkormányzati rendelet módosítására

1.§
Az önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ö.r.) 2.§ (2) bekezdésének a) pontja az alábbi
bekezdéssel egészül ki:
- ah/rendelkezésre állási támogatás

2.§
Aktív korúak ellátása
/1/ Az Ö.r. 9..§ Rendszeres szociális segély elnevezés helyébe az Aktív korúak ellátása kerül
/2/ Az Ö.r. 9.§.(1) bekezdésében a rendszeres szociális segély megállapításának szövegrész
helyébe az aktív korúak ellátásának szövegrész kerül.
/3/ Az Ö.r. 9.§(2) bekezdés első mondatát követően a következővel egészíti ki:
Az aktív korú nem foglalkoztatott személy esetében a rendelkezésre állási támogatás
folyósítás feltétele, hogy a kérelem benyújtását megelőző két évben az állami
foglalkoztatási szervvel legalább egy év időtartamig együttműködött.
/4/ Az Ö.r. 9.§.(3) bekezdésében leírt első mondat az alábbiak szerint változik:
Az aktív korú nem foglalkoztatott- után- rendszeres szociális segélyben részesülő- szavak
kerülnek beszúrásra - személy esetében.
/5/ Az Ö.r. 9.§. (4) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
Az aktív korú nem foglalkoztatott rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy
köteles együttműködni az Észak-alföldi Munkaügyi Központ Törökszentmiklósi
Kirendeltségével.
/6/ Az Ö.r. 9.§. (5) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
A rendelkezésre állási támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összege.
/7/ Az Ö.r.9.§. (7) bekezdésének első részét hatályon kívül helyezi, amelyek helyébe a
következő lép
Ha a rendszeres szociális segélyben, vagy rendelkezésre állási támogatásban részesülő
személy kereső tevékenységet folytat - ide nem érte a települési önkormányzat által
szervezett foglalkoztatásban való részvételt és az alkalmi munkavállalói könyvvel
történő munkavégzést - részére a rendszeres szociális segélyt, vagy rendelkezésre állási
támogatást

a/ a kereső tevékenység kezdő napjától számított három hónapig 50 %-os összegben
b/ az a./ pont szerinti időtartam lejártát követő naptól számított három hónapig 25-%-os
összegben kell továbbfolyósítani, feltéve, hogy a rendszeres szociális segélyben, vagy
rendelkezésre állási támogatásban részesülő személy keresőtevékenysége folyamatosan
fennáll.
/8/ Az Ö.r.9.§. (10) bekezdését hatályon kívül helyezi, helyébe a következő lép:
A rendelkezésre állási támogatást meg kell szüntetni, ha a támogatásban részesülő
személy a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, vagy az
önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással
szüntette meg.
3. §.
Az Ö.r.11.§.(8) bekezdéssel egészül ki:
Az ápolási díjra jogosult ápoló az ápolttal szemben ápolási kötelezettségét a következő
feltételek együttes fennállása esetén teljesíti:
a) az ápolt személyt tartózkodási helyén naponta gondozza,
b) gondoskodik az egészségügyi ellátások igénybevételéről,
c) gondoskodik az ápolt élelmezéséről, tisztálkodásáról, higiénikus környezetének
megteremtéséről,
d) gondoskodik az ápolt személy egészségügyi, oktatási, szociális intézménybe,
rehabilitációs foglalkoztatásra történő elszállításáról, kíséréséről,
e) lehetővé teszi az ápolás körülményeinek ellenőrzését az erre feljogosítottak
számára.
4.§.
Az Ö.r.15 .§.-át hatályon kívül helyezi.

5. §.
E rendelet kihirdetése után lép hatályba.
Kengyel, 2009. augusztus 27.

/: Korom Károlyné :/
alpolgármester

/: Szabó István :/
jegyző

Kihirdetési záradék:
Kengyel, 2009. augusztus 31.

/: Szabó István :/
jegyző

