
Gönyű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (I.26.) önkormányzati

rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló

3/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10.§ (1) bekezdésében, 32. § (3)
bekezdésében, 37/A. § (3) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
-  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdésének  a)  pontjában  és  32.  cikk  (2)  bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

1.§

(1)  A  szociális  igazgatásról  és  a  szociális  ellátások  helyi  szabályozásáról  szóló  3/2011.
(III.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

„A  rendeletben  szabályozott  pénzbeli  és  természetbeni  támogatásra  történő  jogosultság
elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozói –
lakásfenntartási támogatás esetén az egy háztartásban élő együtt lakó személyek -  személyi
adatairól,  családja vagyoni  és jövedelmi viszonyairól  nyilatkozni,  a szükséges igazolásokat
mellékelni, vagy annak hivatalból történő megkéréséhez hozzájárulni.”

 (2) A Rendelet 7.§ (1) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„a  Győrújbarát  Mikrotérség Gyermekjóléti  és  Családsegítő Szolgáltatást  Ellátó  Intézmény
családsegítőjénél (Gönyű, Kossuth L. u. 71.) a rendszeres szociális segélyre való jogosultság
megállapításáról  szóló  határozat  jogerőre  emelkedésétől  számított  15  napon  belül
nyilvántartásba veteti magát, és”
 
(3) A Rendelet 8.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesül, az ellátás folyósításnak feltételeként köteles házának, kertjének rendben tartására az
alábbiak szerint:

a) az  általa  lakott  ingatlan  udvarán  egy  darab  szeméttároló  edény  elhelyezése  és
rendeltetésszerű használata,

b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott
található szemét, hulladék és lom eltávolítására,

c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, gondozása,
d) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda

melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres
körzetén  belüli  területének  a  gondozása,  tisztán  tartása,  szemét-  és
gyommentesítése, 

e) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása,
f) az  ingatlan  valamint  a  hozzá  tartozó  kert,  udvar  rágcsálóktól,  kártevőktől  való

mentesítése.”

(4) A Rendelet 8.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„Az Szt. 34. § (2) és 36. § (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak
ellátására  való  jogosultságát  annak  a  foglalkoztatást  helyettesítő  támogatásra jogosult
személynek, aki az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségét nem teljesíti.”

(5) A Rendelet 8.§-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„Az  (1)  bekezdésben  foglalt  kötelezettség  teljesítését  a  Győrújbarát  Mikrotérség
Gyermekjóléti  és  Családsegítő Szolgáltatást  Ellátó  Intézmény  családsegítője
környezettanulmány készítésével ellenőrzi.”

(6) A Rendelet 10.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A temetési segély iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező vagy a vele egy háztartásban
élő  közeli  hozzátartozója nevére  kiállított,  az  eltemettetés  költségeit  igazoló  számla  első
eredeti példányát.”

(7) A Rendelet 22.§ (2) bekezdése az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:

„ - a Győrújbarát Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatást Ellátó Intézmény
családsegítő és gyermekjóléti feladatokat ellátó munkatársai”

2.§

(1) E rendelet 2012. február l-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 3/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésének a) pontja,
12.§-a.

Major Gábor dr. Kállai Erik
polgármester jegyző

Kihirdetve:

Gönyű, 2012. január 26.

dr. Kállai Erik
jegyző
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