Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
7/2012. (II. 29.)
Önkormányzati Rendelete
a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni ellátások helyi
szabályairól szóló 20/2011. (IX. 26.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzata Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, a 43/B. § (1)
bekezdésében, a 47. § (2) bekezdésében, az 50. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következıket rendeli el:
1.§ A szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni ellátások helyi
szabályairól szóló 20/2011. (IX. 26.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: ÖR.)
28. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
(Természetbeni szociális ellátásként is nyújtható:)
„a) aktív korúak ellátása,”
2. § Az ÖR. 29. § (2) bekezdés b) és d) pontja helyébe a következı rendelkezések lépnek:
(Az (1) bekezdés alkalmazásában a gyógyító ellátás költségének mértéke abban az esetben veszélyezteti a
létfenntartást, amennyiben az egy fıre számított havi családi jövedelemhatár)
„b) két közeli hozzátartozóból álló család esetén az öny. 180 %-át,
d) kivételes méltánylást érdemlı, az 1. § (4) bekezdés b) pontja esetében 270 %-át
nem haladja meg.”
3. § Az ÖR. „11. Rendszeres szociális segély” alcím helyébe „11. Aktív korúak ellátása” alcím
lép.
4. § Az ÖR. 31. § (1) és (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek:
„31 § (1) A rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítı támogatás
természetbeni ellátás formájában is nyújtható, ha azt az igénylı kéri, vagy ha a
családban védelembe vett gyermek él.
(3) A rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítı támogatás
természetbeni ellátásként megállapított része a gyermekintézmény, gyógyszertár
vagy a szolgáltató számlájára utalható, a gyermekjóléti szolgálat
családgondozójának javaslatát kérve és figyelembe véve.”
5. § (1) Az ÖR. 33. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) Szociális földprogramban részt vehet az a személy, aki:
a) rendszeres szociális segélyben részesül,
b) foglalkoztatást helyettesítı támogatásban részesül,
c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
d) álláskeresı, regisztrált munkanélküli vagy
e) olyan megváltozott munkaképességő, akinek egészségi állapota a programban
való részvételt lehetıvé teszi,
f) háztartásában az 1 fıre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj 150 %-át
g) nyugellátásban részesül és 1 fıre jutó jövedelme nem haladja meg a
mindenkori nyugdíjminimum 200 %-át és

nem rendelkezik mővelésre alkalmas földtulajdonnal, illetve rendelkezik a
baromfitartáshoz szükséges feltételekkel (ól, fedett épület).
(2) Az ÖR. 33. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2) A szociális földprogram alprogramjaiban:
a) konyhakerti növények termesztése és
b) önellátási célú állattartás – baromfitartás,
a közös háztartásban élı személyek közül egy személy vehet részt.”
(3) Az ÖR. 33. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(4) A szociális földprogram végrehajtására, a támogatottak általi ingyenes
használatra az önkormányzat az alábbi megmővelhetı önkormányzati tulajdonú
hajdúnánási földterületeket biztosítja:
a) 6602/2. hrsz-tól a 6602/14. hrsz-ig,
b) 6602/16. hrsz. és
c) 6602/18. hrsz-tól a 6602/32. hrsz-ig,
d) 0116/35. hrsz.,
e) 0116/31. hrsz.,
f) 0116/30. hrsz.,
g) 0116/25. hrsz.,
h) 0116/22. hrsz.,
i) 0118/2. hrsz.,
j) 0120/6. hrsz.,
k) 0121/2. hrsz,
l) 0121/19. hrsz,
m) 6437/2. hrsz.”
(4) Az ÖR. 33. § (8) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(8) Amennyiben a programra többen pályáznak, mint a kiosztható területek
száma, vagy a kiosztásra kerülı baromfi mennyiség, a környezettanulmányban
foglaltaknak megfelelıen történik a rangsor állítása.”
6. § (1) Az ÖR. 34. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) A részvételi kérelem abban az esetben utasítható el, ha:
a) a kérelmezı nem felel meg a 33. § (1) bekezdésben szereplı feltételeknek,
b) a szociális földprogram végrehajtásához megjelölt földterületek már nem
adnak lehetıséget a kérelem teljesítésére, vagy
c) a szociális földprogram végrehajtásához kiosztható baromfi mennyiség már
nem ad lehetıséget a kérelem teljesítésére.”
(2) Az ÖR. 34. § (2) bekezdése a következı f) ponttal egészül ki:
„f) állatállomány beszerzését.”
7.§ Az ÖR 35. § (2) bekezdése a következı c) ponttal egészül ki:
„c) a tartásra és gondozásra átadott állatok megfelelı ellátására.”
8. § Az ÖR. 36. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„36. § Az a személy, aki a 33. § (1) a)-g) pontjában foglalt feltételeknek megfelel,
azonban rendelkezik mővelésre alkalmas saját földterülettel, a 34. § (2) bekezdés
b)-f) pontjában szereplı juttatásra jogosult. Esetükben, egyebekben a szociális
földprogramra vonatkozó rendelkezések az irányadók, azzal a kivétellel, hogy a

34. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a programból való kizárás szabályai esetükben
nem alkalmazhatók.”
Záró rendelkezések
9. § (1) E rendelet - a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel - 2012. március 1-jén lép
hatályba, és az azt követı napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és
természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 20/2011. (IX. 26.) Önkormányzati
Rendelet 8. § (3) bekezdés b) pontja, a 6. alcíme és 3 melléklete.
(3) 2012. június 30. napjával a megállapított méltányossági ápolási díjakat meg kell
szüntetni.
(4) 2012. március 31. napjával hatályát veszti a szociális rászorultság esetén nyújtható
egyes pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 20/2011. (IX. 26.)
Önkormányzati Rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja és az 5. alcíme.
Hajdúnánás, 2012. február 23.
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