
Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2012. (VII.02.) 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 rendeletének (továbbiakban: szociális rendelet) 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés 

lép: 

„11. § (1) A jegyző rendszeres szociális segélyt állapít meg annak az aktív korúak ellátására jogosult 

személynek 

a) akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 50-60 %-os 

mértékű és a megváltozott munkaképességű személyek ellátására nem jogosult, vagy 

b) aki várandós és orvosi igazolással igazoltan betölti a 90. terhességi napot, vagy 

c) aki az önkormányzat közfoglalkoztatásának keretén belül az elsőfokú üzemorvosi alkalmassági 

vizsgálaton alkalmatlan minősítést kap. 

(2) A kérelem elbírálásához a kérelmezőnek csatolnia szükséges: 

a) az (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a rehabilitációs hatóság komplex minősítéséről szóló 

szakhatósági állásfoglalást, amelyben az egészségi állapot 50-60 % közötti mértékű, 

b) az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben várandós állapot fennállását igazoló orvosi igazolást, 

c) az (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetben az alkalmatlanságról szóló orvosi szakvéleményt. 

(3) A rendszeres szociális segélyre való jogosultság a (2) bekezdésben meghatározott igazolás és a 

felülvizsgálati kérelem benyújtását követő hónap első napjától állapítható meg. 

(4) A rendszeres szociális segélyt felül kell vizsgálni: 

a) az (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a szakvélemény lejártát megelőző hónapban, vagy 

amennyiben az ellátott a megváltozott munkaképességű személyek ellátására lesz jogosult, de legalább 

kétévente, 

b) az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a szülést követő 15 napon belül, vagy 6 hónap elteltét 

követően, 

c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben az üzemorvosi szakvélemény lejártát megelőző hónapban. 

(5) A rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni és az egyéb jogosultsági feltételek fennállása 

esetén foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot kell megállapítani 

a) az (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben amennyiben a szakvélemény szerint az egészségi állapot 

meghaladja a 60 %-os mértéket, 

b) az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a jogosult gyermekgondozási segélyre nem válik 

jogosulttá, 

c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben az üzemorvosi szakvélemény érvényességének lejártát 

követően. 

(6) A rendszeres szociális segélyre való jogosultság a megszüntetésről szóló döntés hónapjának utolsó 

napjáig tart. 

(7) Nem jogosult rendszeres szociális segélyre az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az 

első fokú üzemorvosi vizsgálaton ideiglenesen alkalmatlan minősítést kap. 

 

2. § 

(1) Hatályát veszti a 19.§-21. §. 

(2) Hatályát veszti a 31. § (9) bekezdése. 

(3) Hatályát veszti a 33. § (2) bekezdése. 

 



3. § 

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Endrefalva, 2012. június 27. 

 

 

Vincze Nikolett       Csóriné Botyánszki Ágnes 

    körjegyző      polgármester 

 

 

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 

 

Endrefalva, 2012. július 2. 

 

 

Vincze Nikolett 

   körjegyző 


