Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2012.(III.14.) önkormányzati rendelete
A felnőtt korúakra és gyermekekre vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól
szóló 10/2006.(VIII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló1990. évi
LXV. tv. – továbbiakban: Ötv. – 18.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása, valamint a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban Sztv.)
26. §-ának felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja.
1.§.
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének a felnőtt korúakra és a gyermekekre
vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 10/2006.(VIII.2.) önkormányzati
rendelete ( a továbbiakban: Ör.) 2.§. g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„g) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában
az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó
tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint a település közigazgatási területén
bejelentett lakóhellyel rendelkezik”
2.§.
Az Ör. 2.§. h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„h) az Sztv. 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a
szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós
rendeletekben (a továbbiakban: uniós rendeletek) meghatározott jogosulti körbe tartozó
személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak
szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát Magyarország területén gyakorolja,
és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint a
település közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint az Sztv. 32/B. §
(1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a rendelet hatálya kiterjed a
magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel
(EU Kék Kártya) rendelkező harmadik országbeli állampolgárra, feltéve, hogy a település
közigazgatási területén rendelkezik a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.”

3.§.
Az Ör. 3.§. (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Polgármesteri Hivatal szociális igazgatással foglalkozó köztisztviselői az eljárás során
kötelesek a kérelmezők részére a szükséges tájékoztatást megadni, jogaikra és
kötelezettségeikre a figyelmet felhívni”

4.§.
Az Ör. 7.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az önkormányzat jegyzője az 1993. évi III. törvényben (Sztv.) szabályozott aktív korúak
ellátását állapít meg az arra jogosult személynek, amennyiben az általa életvitelszerűen lakott
lakás vagy ház és annak udvara, kertje, továbbá a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán
tartására irányuló kötelezettségét teljesíti. A tisztán tartási kötelezettség teljesítését a
Polgármesteri Hivatal közterület felügyelői ellenőrzik.”
5.§.
Az Ör. 7.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították – az Sztv.
37. §-ban foglaltak szerinti rendszeres szociális segélyre jogosult kivételével- foglalkoztatást
helyettesítő támogatásra jogosult.”
6.§.
Az Ör. 7.§. (4) bekezdés b) helyébe a következő rendelkezés lép:
„a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti”
7.§.
Az Ör. 9.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Harkány Város Önkormányzata helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre az Sztv.
58/B.§ (2) bekezdésének megfelelően.
(2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal figyelemmel kíséri a szolgáltatástervezési
koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulását.
(3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai: a Szociális, Kulturális, Oktatási- és Sport
Bizottság elnöke, a Szociális, Kulturális, Oktatási- és Sport Bizottság egy tagja, a jegyző, az
igazgatási osztály szociális ügyintézője és az igazgatási osztályvezető.”
8.§.
Az Ör. 12.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai
által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
(2) A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a
csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a
lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag
költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt az Sztv. 38.§-ban meghatározott feltételek
szerinti jogosultaknak.

(3) A támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában kell nyújtani, annak a
közüzemi díjnak a szolgáltatóhoz történő utalásával, amely megfizetésének elmaradása, a
kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
(4) A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(5) Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal
megosztott lakás lakrészeit.
(6) A lakásfenntartási támogatás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy
négyzetméterre jutó elismert költség szorzata.
(7) Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét az éves központi
költségvetésről szóló törvény határozza meg, az elismert lakásnagyságot az Sztv. 38. § (4)
bekezdése határozza meg.
(8)A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem az év során bármikor benyújtható. A
támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. A
támogatást 1 évre kell megállapítani.
(9) A kérelemhez a háztartásban lakó személyek jövedelemigazolását, valamint
vagyonnyilatkozatot is csatolni kell.
(10) A kérelmezőnek a támogatás igénylésekor nyilatkoznia kell a lakáshasználat jogcíméről,
a kérelmezővel közös háztartásban élők számáról, arról, hogy a háztartásban előrefizetéses
gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelésre került-e, szükséges továbbá a lakás
nagyságának (m2 szerint) hitelt érdemlő igazolása.”

9.§.
Az Ör. 13.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az Sztv. 41.§ (1) bekezdésében és az Sztv. 43/A. §-ában szabályozott ápolási díjat 2007.
január 1.-napjától a jegyző állapítja meg.”

Záró rendelkezések
10.§.
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 10/2006.(VIII.2.)
önkormányzati rendelet 31.§. (2) bekezdése és az 1. sz. melléklet 2. pontja, valamint
Harkány Város Képviselő-testületének 3/2001(II.15.) sz. rendelete az önkormányzat
fenntartásában álló tartós bentlakásos szociális intézmények igénybevételéről.
Harkány, 2012. február 22
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