Cegléd Város Önkormányzata
8/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete
a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló
20/1999. (VII. 16.) Ök. rendelet módosításáról

Cegléd Város Önkormányzata szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 132. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 20/1999. (VII.
16.) Ök. rendelet 10. § (2) - (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben előírt feltételek be nem tartását bejelentés vagy hivatalos
tudomásszerzés alapján a segélyezési ügyintézők a helyszínen való személyes meggyőződés alapján
ellenőrzik.
(3) A lakókörnyezet rendezettségének vizsgálata során jegyzőkönyv és digitális fénykép
készül.
(4) Amennyiben a helyszíni ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy az (1) bekezdésben
megállapított rendezett lakókörnyezet kialakítására vonatkozó feltételek nem teljesülnek, abban az
esetben a jegyző az aktív korúak ellátására jogosultat – legfeljebb 15 nap határidő kitűzésével – a
kifogásolt hiányosságok felszámolására szólítja fel, melynek teljesítéséről a határidő leteltét
követően újabb helyszíni szemle során győződik meg.
(5) Amennyiben az aktív korúak ellátására jogosult a lakókörnyezet rendben tartására
vonatkozó feltételeknek a határidő lejártáig nem tesz eleget, az aktív korúak ellátásának folyósítását
egy hónapra fel kell függeszteni.”
2. § Az Ör. 6. § (4) bekezdésében „a Közép- magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal
Szociális és Gyámhivatalához címzett, de az elsőfokú hatósághoz, a kézhezvételtől számított 10
munkanapon belül” szövegrész helyébe „a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de az elsőfokú
hatósághoz, a kézhezvételtől számított 15 napon belül” szöveg lép.
3. § (1) Ez a rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba, és április 2-án hatályát veszti. Rendelkezéseit
a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdető tábláján, 2 napra történő
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.
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