
Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének

15/2011.(IX. 12.) Önk. sz. RENDELETE

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított
6/2010.(VI. 10.) Önk. rendelet módosításáról

Bihartorda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38. § (9) bekezdésében valamint a 132. § (4) bekezdés
a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. §
(1) A Rendelet 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontban a „rendelkezésre állási támogatást”
szövegrész helyére a „ foglalkoztatást helyettesítő támogatást” szöveg lép.

(2) A rendelet 1. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
a) „(3)A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás keretében az önkormányzat a

Bihartordai Református Egyházközség Diakóniai Központtal kötött ellátási szerződés
alapján biztosítja:

a) az étkeztetést,
b) a házi segítségnyújtást
c) a családsegítést
d) a nappali ellátást

b) A 4177 Földes, Rákóczi u. 5. székhellyel működő Szociális Szolgáltató Központ
intézménye által a támogató szolgálatot biztosítja.”

(3) A rendelet 1 § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5)Az önkormányzat a személyes gondoskodás körébe tartozó alapellátást a Bihartordai
Református Egyházközség Diakóniai Központ Bihartorda, Kossuth u. 43. sz. és 80. sz. alatti
telephelyein biztosítja.”

2. §

(1) A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az aktív korú, nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély
megállapításának, folyósításának feltételeként – az egészségkárosodottnak minősülő személy
kivételével – a Bihartordai Református Egyházközség Diakóniai Központtal (továbbiakban:
együttműködésre kijelölt szerv) (4174 Bihartorda, Kossuth u. 43.) köteles együttműködni.”

(2) A rendelet 5. § (3) bekezdése hatályát veszti.

3. §

(1) A rendelet 10/A §. (1) bekezdésben a „ bérpótló juttatásra” szövegrész helyére a
„foglalkoztatást helyettesítő támogatásra” szöveg lép.



(2) A rendelet 10/A §. (1) bekezdésben a „ bérpótló juttatásban” szövegrész helyére a
„foglalkoztatást helyettesítő támogatásban” szöveg lép.

4. §

(1) A rendelet 11. §. (1) bekezdésben szereplő 1. sz. melléklet helyébe e rendelet 1 sz.
melléklete kerül.

(2) A rendelet 11. § (2)-(5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Önálló ellátásként nyújtott helyi lakfenntartási támogatás annak a személynek állapítható
meg,
a) akinek családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelme a mindenkori legkisebb
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250-255 %-a között van, és a háztartás tagjai
egyikének sincs vagyona.
b) aki a (2)-(4) bekezdésben meghatározott lakásban lakik, és
c) akinek a szociális ellátásokról szóló törvényben a normatív támogatásra vonatkozó
rendelkezések alapján számított havi lakásfenntartási költsége eléri a háztartás havi
összjövedelmének 30 %-át.

(3) A helyi lakásfenntartási támogatás megállapításához a településen elismert lakásnagyság
mértéke komorfokozatra tekintet nélkül:
a) egyszemélyes háztartás esetén legfeljebb 40 m²,
b) két-, három vagy négyszemélyes háztartás esetén legfeljebb 60 m²,
c) négynél több személyes háztartás esetén legfeljebb 80 m².

(4) A (2) bekezdés alkalmazásában a lakás valamennyi helyiségét figyelembe kell venni,
függetlenül attól, hogy azokban huzamosan vagy ideiglenesen emberi tartózkodás történik-e.

(5) a.) a helyi lakásfenntartási támogatás 6 hónapra kerül megállapításra, összege havi 2 500
Ft.
      b.) A támogatást az önkormányzat közvetlenül közműdíjra  jogosult szervhez utalja.

(6) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelem egész évben folyamatosan nyújtható be.
A kérelemben kell kérelmezőnek nyilatkoznia arról, hogy a lakásfenntartási támogatást az (5)
bekezdésben megjelölt szervhez kéri utalni.

5. §

(1) Ez a rendelet 2011. szeptember 12. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.

Módos Imre Petrucz Sándor
         polgármester         jegyző


