
Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete 

a helyi szociális igazgatásról szóló 

1/2010. (II.18.) számú rendelet módosításáról  

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 1. § (3) bekezdésében és a 16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásról 

szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális igazgatásról szóló 1/2010. 

(II.18.) számú rendelete (továbbiakban: szociális rendelet) 11. §-a az alábbi bekezdésekkel egészül ki: 

„(5) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

folyósítása alatt  

a) az orvosi szakvélemény szerint 30 %-ot elérő vagy meghaladó, de 50 %-ot el nem érő mértékben 

egészségkárosodottá válik,  

b) várandós állapot esetén, orvosi igazolással igazoltan betölti a 90. terhességi napot,  

rendszeres szociális segélyre jogosult.  

(6)  A kérelem elbírálásához a kérelmezőnek csatolnia szükséges: 

a) a legalább 30 %-ot elérő, vagy meghaladó, de 50 %-ot el nem érő mértékű egészségkárosodás 

fennállását igazoló iratot.  

b) várandós állapot fennállását igazoló iratot.  

(7) Ha az egészségkárosodott személy kérelméhez a (6) bekezdés a) pontjában foglalt igazolást nem 

csatolta, a jegyző megkeresi a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt a legalább 30 %-ot elérő, 

vagy meghaladó, de 50 %-ot el nem érő mértékű egészségkárosodás fennállása kérdésében, az erről 

szóló szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. 

(8) Ha az egészségkárosodott személy esetén a szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás időbeli 

hatálya lejárt és az ellátásra jogosult egészségkárosodott személy nem nyújt be újabb érvényes 

szakhatósági állásfoglalást, a jegyző megkeresi a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt az 

egészségkárosodás felülvizsgálata és a szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.” 

 

2. § 

A rendelet 2012.június 1-jén lép hatályba. 

 

 

Endrefalva, 2012. április 25. 

 

 

Vincze Nikolett       Csóriné Botyánszki Ágnes 

    körjegyző      polgármester 

 

 

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 

 

Endrefalva, 2012. április 26. 

 

 

Vincze Nikolett 

   körjegyző 


