HENCIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
8/2006. (IX. 7.) KTR. számú rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
4/2000. (V. 31.) KTR. számú rendeletének módosításáról
Hencida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló többszörösen módosított 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Sztv.), valamint a többszörösen
módosított 1990. évi LXV. törvényben foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.
1. §
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
4/2000. (V.31.) KTR. számú rendeletének (továbbiakban: R.) 7. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttműködésre
köteles, amelynek keretében
a.) az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát, és
b.) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel, továbbá
c.) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat.
(2) A települési önkormányzat a településen működő családsegítő szolgálat útján gondoskodik az (1)
bekezdés szerinti együttműködés intézményi feltételeiről.
(3) A beilleszkedést segítő program a rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális helyzetéhez
és mentális állapotához igazodva a következőkre terjed ki:
a.) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra,
b.) a nem foglalkoztatott személy számára előírt egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló
foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvételre,
c.) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen
az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére,
d.) a felajánlott és számára megfelelő munkalehetőség elfogadására,
e.) a munkaügyi központnál álláskeresőként történő nyilvántartásba vételre és az elhelyezkedés érdekében a
munkaügyi központtal való együttműködésre.
(4) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő a rendszeres szociális segély folyósításának
időtartama alatt együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a segély összegét 6 hónapig 75 %-os
mértékben kell folyósítani.
Az együttműködési kötelezettség súlyos, vagy két éven belül történő ismételt megszegése esetén a
rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni. Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének
minősül az az eset, amikor a segélyben részesülő, illetve a segélyt kérelmező személy a felajánlott és
megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, vagy ha az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a
munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg.

Az együttműködési kötelezettség előírásairól, típusáról a rendszeres szociális segélyt megállapító
határozatban rendelkezni kell.
R. 8., 9., 10., 11. §-ai hatályukat vesztik.
2. §
R. 16. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg azoknak a szociálisan rászorult
személyeknek, akiknek magas gyógyszerköltsége miatt létfenntartása veszélyeztetve van.
(2) Méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság jövedelemhatára, amitől magasabb nem lehet az
igénylő jövedelme:
- a családban élők esetében az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-a,
- egyedül élők esetében az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-a.
(3) Méltányossági közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek a havi rendszeres gyógyító ellátásának
költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri.
3. §
R. 2. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
4. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekre is alkalmazni kell.
Kihirdetése a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőjén való elhelyezéssel történik.
Hencida, 2006. szeptember 7.
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