
 

CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

3/2012. (II.08.) önkormányzati rendelete 

 

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009. (III.24) önkormányzati rendelet mó-

dosításáról 

 

 

  1.   § 

 

(1) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009. (III.24.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban Rendelet) 1. §-ában az „Szt. 3 § (1)-(3) bekezdéseiben” szövegrész he-

lyébe a „Szt. 3. § (1)-(4) bekezdéseiben” szöveg lép. 

 

(2) A Rendelet 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokra vonatkozó kérelmet a pénzbeli és 

természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 

részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Kormány rendeletben foglalt rendelkezéseknek 

megfelelően, annak mellékletét, képező formanyomtatványon lehet benyújtani Csány község 

Polgármesteri Hivatalánál.” 

 

(3) A Rendelet 3.§ (2) bekezdésében az „A helyi lakásfenntartási támogatás, az átmeneti 

segély, a temetési segély” szövegrész helyébe az „ Az átmeneti segély és a  temetési 

segély” szöveg lép. 

 

  2.   § 

 

A rendelet 4. § (1) bekezdésének „Az Szt. 37/B. § (1) bekezdés b) és c) pontja alapján” szö-

vegrész helyébe az „Az Szt. 37/A. § (1)-(2) bekezdéseinek rendelkezései alapján” szöveg ke-

rül. 

 

   3.   § 

 

(1) A Rendelet 4/A. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ (3) A társadalmi igazságosság megvalósulásának elősegítése és az öngondoskodás és egyé-

ni aktivitás erősítése céljából, a rászorultság és eltartottság általi egyéni kiszolgáltatottság 

csökkentése érdekében, az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki foglalkoztatást he-

lyettesítő támogatásra válik jogosulttá, az Szt. 33. §-ában foglaltakon felül a jogosultság 

egyéb feltétele, hogy lakókörnyezete rendezett, az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház 

és annak állaga, udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos és az úttest kezdetéig terjedő terüle-

te, az előtte lévő járda és közterület tisztán és rendben tartásáról az alábbiak szerint gondos-

kodik: 

 

a) az általa lakott ingatlan megfelel az építmény használatba vételére vonatkozó hatályos 

jogszabályi előírásoknak, rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas álla-

potban van, az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot ve-
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szélyeztető állapot nem áll fenn. Újonnan épített lakás esetén érvényes hatósági hasz-

nálatbavételi engedéllyel, szabálytalanul épített lakás esetén pedig érvényes fennma-

radási engedéllyel rendelkezik. 

 

b) a ház állagmegóvása rendszeres, az esővíz elvezető csatornák tiszták, a tetőhéjjazat 

védi az épület tartószerkezeteit a környezeti behatásoktól (pl. eső, hó) 

 

c) a lakóhelyiségek higiénikusak, tiszták, állati és emberi ürüléktől mentesek, 

 

d) a lakóhelyiségek a mindennapi életvitelhez (pihenés, alvás, főzés, étkezés, mosogatás, 

tisztálkodás, mosás, stb.) szükséges bútorokkal, berendezési tárgyakkal, eszközökkel 

felszereltek, 

 

e) az ingatlan udvarán valamint a lakásban egy-egy darab szeméttároló edény (kuka) el-

helyezése és rendeltetésszerű használata, továbbá a szemétszállítási szolgáltatás 

igénybevétele biztosított, 

 

f) az ingatlan területén keletkező csapadékvíz és szennyvíz elvezetése a hatályos jogsza-

bályi előírásoknak megfelelően biztosított, 

 

g) az ingatlan egész területén a rágcsáló és rovarirtás rendszeres, az egészségügyi elő-

írásoknak megfelelő, 

 

h) az ingatlan területén ebek és egyéb állatok a helyi rendeleteknek és az országos állat-

egészségügyi szabályoknak megfelelően tartottak, 

 

i) az ingatlan előtt található járdaszakasz (járda hiányában 2 méter szélességű sáv), 

árokpart a gaztól, elhullott levéltől és egyéb hulladéktól mentes, téli időszakban hó és 

jégmentes, az ingatlanhoz tartozó vízelvezető árok átfolyása biztosított, a járdasza-

kaszra ráhajló növényzet metszése rendszeres, 

 

j) a kert, udvar rendszeresen kaszált, gyom- és gazmentesített, a porta területén szemét, 

hulladék felhalmozva nem található, 

 

k) az ingatlanhoz utcafronti kerítés tartozik annak karbantartása rendszeres, funkcióját 

betölti és az utca képbe illeszkedik.” 

 

(2) A Rendelet 4/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) Amennyiben a kérelmező vagy jogosult a feltételeknek a megszabott határidőre nem tesz 

eleget, úgy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítására irányuló kérelem elutasítás-

ra kerül, illetve a folyósítást a jegyző felfüggeszti.” 

 

(3) A Rendelet 4/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(6) A (3) bekezdésben foglalt előírásokat a kérelem benyújtását követően, valamint a felül-

vizsgálat során a jegyző a polgármesteri hivatal ezzel megbízott ügyintézője révén ellenőrzi.” 

 

(4) A Rendelet 4/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(7) A támogatással érintett személy figyelmét az eljárás során fel kell hívni a következőkre: 

1. a támogatási jogosultság olyan időleges és átmeneti állapot, melyre életerős és mun-

kaképes személyek vonatkozásában hosszú távú életforma nem alapozható 

2. az időleges rászorultság ténye és aktuális szociális helyzete nem mentesíti a hatályos 

jogszabályok betartása alól 

3. a jogszabályokat és az együttélés szabályait fokozottan tartsa be, valamint a társada-

lom tagjainak személy és vagyonbiztonságát, a körend, a közegészségügy és a közer-

kölcs erősödését a lehetőségeihez mérten minél jobban segítse elő 

4. törekedjen olyan öngondoskodáson és önfenntartáson, az anyagiaknak a munka által 

történő megteremtésén alapuló aktív életformára, melynek segítségével minél előbb 

megtalálja azt az aktív keresőképes tevékenységét.” 

 

 

    4.   § 

 

(1) A Rendelet 3. címében a „Helyi lakásfenntartási támogatás” szövegrész helyébe a 

„Normatív lakásfenntartási támogatás egyéb jogosultsági feltételei” szöveg lép. 

 

(2) A Rendelet 5. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Az Szt. 38. § (9) bekezdés felhatalmazása alapján a lakásfenntartási támogatás igénylé-

sének az Szt-ben meghatározottakon túl feltétele, hogy a kérelmező vagy a jogosult meg-

feleljen a rendelet 4/A. § (3) bekezdése rendelkezéseinek. 

(2) Amennyiben a kérelmező vagy jogosult a feltételeknek a megszabott határidőre nem tesz 

eleget, úgy a lakásfenntartási támogatás folyósítására irányuló kérelem elutasításra ke-

rül, illetve a folyósítást a jegyző megszünteti. 

(3) Az elutasítás illetve a folyósítás (2) bekezdés szerinti okból történő megszüntetésének jog-

következményét az Szt. 38. § (10) bekezdése tartalmazza.” 

 

    5.   § 

 

A Rendelet 9. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A képviselő-testület az átmeneti segélyt főszabály szerint a kérelemben foglaltakat és a 

kérelmező életkörülményeit figyelembe természetbeni ellátásként juttatja.” 

 

   6.   § 

 

(1) A Rendelet 14. § (2) bekezdésében a „jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza” szö-

vegrész helyébe az „az önkormányzat mindenkor hatályos költségvetési rendelete és 

annak mellékletei tartalmazzák” szöveg lép. 

(2) A Rendelet 14. § (3) bekezdésében a „személyi térítési díjat jelen rendelet határozza 

meg” szövegrész helyébe a „személyi térítési díjat a mindenkor hatályos költségvetési 

rendelet és annak mellékletei határozzák meg” szöveg lép. 

(3) A Rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontjában a „Cigány Kisebbségi” szövegrész helyé-

be a „Roma Nemzetiségi” szöveg lép. 

 

    7.   § 
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(1) Hatályát veszti a Rendelet 2.§ m) pontja, a Rendelet 6. §-a, Rendelet 7.§-a, a Rendelet 

8. § (3)-(5) bekezdése, a Rendelet 9. § (1) bekezdésének c) pontja és a Rendelet 9. §-

ának (3) bekezdése. 

(2) Hatályát veszti a Rendelet 1. számú melléklete és a Rendelet 4.-6. számú melléklete. 

 

 

  Záró rendelkezések 

 

    8.   § 

 

(1) E rendelet 2012. február 15. –én lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően 

induló ügyekben kell alkalmazni. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési szabályzatban leírt módon a jegyző 

gondoskodik. 

 

 

Csány, 2012. február 8. 

 

 

Medve István s.k.     dr. Szentiványi-Csomós Szilvia s.k. 

    polgármester             jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet kihirdetésre került 2012. február 9. napján. 

 

 

dr. Szentiványi-Csomós Szilvia s.k. 

      jegyző 


