Bag Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2009(III.26.)endelete a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló
18/2006(XII.29.) sz.rendelet módosításáról
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes szociális és foglalkoztatási
tárgyú törvények módosításáról szóló 2008.évi CVII. Törvény rendelkezéseire tekintettel a
A Bag Nagyközség Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 18/2006.
(XII.29.) rendeletét ( továbbiakban : Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 11 .§-t megelőző alcím „ Rendszeres szociális segélyezettek „ helyébe a
következő alcím lép egyidejűleg az alábbiak szerint módosul:
Aktív korúak ellátása
11§./ (1) bekezdése helyébe: Szociális rászorultság esetén a jogosult számára rendelkezésre
állási támogatást illetve rendszeres szociális segélyt ( együtt : aktív korúak ellátása ) a
jegyző állapítja meg. Az Szt. 33-37 G. §-aiban foglaltak az irányadók.
(2) bekezdése helyébe: Az Önkormányzat a közfoglalkoztatás keretén belül az Szt 36.§(3)
bekezdésében meghatározott személyek ( rendelkezésre állási támogatottak)részére közcélú
munkát szervez.
A közcélú munkavégzésre – legalább hat órás napi munkaidővel , valamint legalább évi
kilencven munkanap munkavégzés időtartammal - határozott idejű munkaviszonyt kell
létesíteni.(Szt.36.§.(4) bek.)
(4) bekezdése helyébe: Az Önkományzat a közfoglalkoztatást – a polgármesteri hivatal
közreműködésével- a Polgármester irányításával látja el.
(5) A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavégzésére a Munka
Törvénykönyvben foglaltak az irányadók
2.§.
A 12/A -a §. Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegése helyébe a következő
rendelkezés lép:
(1) A rendelkezésre állási támogatásban részesülő személyek estében a támogatást meg
kell szüntetni ha :
a, Az együttműködésre kijelölt szervvel ( Munkaügyi Központ ) nem veszi fel a
kapcsolatot, és azt folyamatosan nem tarja fenn.

b, Nem köt írásbeli megállapodást az együtt működésre kijelölt szervvel, nem teljesíti a
beilleszkedési programban foglaltakat.
c, A közfoglalkoztatás keretén belül a közcélú munkát nem fogadja el illetve a határozott
idejű munkaviszonyát jogellenesen megszünteti ,valamint a jogviszonyát a munkáltató
rendkívüli felmondással szünteti meg. (a megszüntetés eseteit az Szt. 37/F.§.(1) bek.
sorolja fel.
d, A jogosultság ismételt megállapítása 36 hónapon belül nem állapítható meg előzetes
együttműködési kötelezettség nélkül.
Ebben az esetben a jogosultság ismételt megállapításához teljesíteni kell az Szt. 33.§.(1)
bekezdése szerinti feltételeket.

3.§
A 12/B § (1) bekezdése törölve , ugyanis az Szt. 37/B §.(2) bekezdése a. pontja hatályon
kívül helyezte az együttműködési kötelezettség miatt 75%-ra csökkentett összegű
folyósítást.

4.§
Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba ,rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyek
elbírálásánál is alkalmazni kell ..
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