Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testülete
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének
21/2005.(VIII.23.) rendelete
Szécsény város szociális- és gyermekvédelmi támogatások
ellátási rendjérıl szóló, 22/2003.(X.30.) rendelet módosítására
Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testülete, az egyes szociális tárgyú
törvények módosításáról szóló, 2004. évi CXXXVI. törvényben, továbbá a
141/2005.(VII.27.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a többszörösen
módosított 22/2003.(X.30.) rendeletét – továbbiakban: Rendelet – az alábbiak szerint
módosítja:
1. §
A Rendelet 1. §-a kiegészül az alábbiak szerint:
„A szociális feladat és hatáskör gyakorlása
A Rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket
a./ az önkormányzat képviselı-testülete,
b./ az Egészségügyi és Szociális Bizottság,
c./ az önkormányzat polgármestere,
d./ az önkormányzat jegyzıje
gyakorolja.”
2. §
A Rendelet 3. § (2) bekezdés bb) pontja az alábbiak szerint változik:
„bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének az ötvenszeresét meghaladja. A szociális rászorultságtól függı
pénzbeli ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minısül
vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy lakik, - illetve azt
az ingatlant kell személy által lakottnak tekinteni, amelyben a személy
életvitelszerően él -, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel
fenntartott gépjármő;”
3. §
A Rendelet 3. § (2) bekezdés h) pontja az alábbiak szerint változik:
„h) - szociális szolgáltató: az a személy, vagy szervezet, amely kizárólag az
1993. évi III. törvény 60-65/E. §-ában meghatározott szociális alapszolgáltatásokat nyújtja. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a
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szociális szolgáltatókra a szociális intézményekre vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni,
- intézmény: a törvényben meghatározott nappali, illetve bentlakásos ellátást
nyújtó szervezet;”
4. §
A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„(3) A szociális ellátás megállapítása kérelem alapján történik, vagy hivatalból
kezdeményezhetı. A kérelmet benyújthatja az ellátást igénylı, az intézmény
vagy karitatív szervezet Szécsény Város Polgármesteri Hivatal Szociális
Igazgatási és Gyámhatósági Osztályán (3170 Szécsény Rákóczi út 84.), mindig
a hatályos rendeletben meghatározott nyomtatványokon, és e rendelet
mellékletét képezı nyomtatványokon.”
5. §
A Rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:
„5. §
Rendszeres szociális segély
(1) Rendszeres szociális segélyben részesíti az önkormányzat azt a megélhetést
biztosító jövedelemmel nem rendelkezı, hátrányos munkaerı-piaci helyzető
aktív korú személyt, aki
a./ egészségkárosodott, vagy
b./ nem foglalkoztatott, feltéve, hogy a beilleszkedését segítı programban való
részvételt vállalja,
feltéve, hogy megélhetése más módon nem biztosított.
(2) Az (1) bekezdés a./ pontja alkalmazásában egészségkárosodott az, aki
a./ munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, vagy
b./ vakok személyi járadékában, illetve
c./ fogyatékossági támogatásban részesül.
(3) Az (1) bekezdés b./ pontja alkalmazásában nem foglalkoztatott az, aki
a./ a munkanélküli járadék, vagy a jövedelempótló támogatás folyósítási idejét
kimerítette, és állást keresı ösztönzı juttatásban nem részesül, vagy
b./ munkanélküli járadék folyósítását keresı tevékenység folytatása miatt,
folyósítási idı lejártát megelızıen szüntették meg, és keresı tevékenységet
követıen munkanélküli járadékra nem szerez jogosultságot, vagy
c./ rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását megelızı két évben a
munkaügyi központtal legalább egy évig együttmőködött, vagy
d./ az ápolási díj, Gyes, Gyet, rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók
egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rokkantsági nyugdíj,
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baleseti rokkantsági nyugdíj folyósítása megszőnt, s közvetlenül kérelem
benyújtását megelızıen munkaügyi központtal legalább 3 hónapig együtt
mőködött, és keresı tevékenységet nem folytat, ide nem, értve az önkormányzat
által szervezett foglalkoztatást és az alkalmi munkavállalói könyvvel végzett
munkát.
(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában akkor nem biztosított a megélhetése:
a./ az (1) bekezdés a./ pontban megjelölt személynek, ha jövedelme, valamint
családjában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át,
b./ az (1) bekezdés b./ pontjában megjelölt személynek, havi jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 70 %-át,
valamint családjában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegének 80 %-át,
és vagyona sem neki, sem családjának nincs.
(5) A nem foglalkoztatott személy, a segély folyósításának feltételeként köteles
együtt mőködni, az önkormányzattal és a Munkaügyi Központ Szécsény Város
Kirendeltségével. Az együttmőködési kötelezettség azt jelenti, hogy az
aktívkorú nem foglalkoztatott személy a kérelem benyújtásával egyidejőleg
nyilatkozatban vállalja, hogy:
a./ az önkormányzatnál és a Munkaügyi Központ Kirendeltségénél
nyilvántartásba véteti magát, és a segélyre való jogosultság feltételeinek
felülvizsgálatában együttmőködik, továbbá
b./ az önkormányzat, illetve munkaügyi központ kirendeltsége által felajánlott,
számára megfelelı munkalehetıséget elfogadja, vagy
ba./ az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás keretében felajánlott
munkalehetıséget elfogadja,
c./ a megállapító határozat jogerıre emelkedését követı 15 napon belül a
Munkaügyi Központban bejelentkezik, a beilleszkedését segítı programról
írásban megállapodik, és teljesíti az abban foglaltakat.
(6)

Ha a segélyt igénylı, illetve segélyben részesülı a számára felajánlott munkát
- egészségi állapot miatt nem tudja elvállalni, errıl orvosi igazolást,
- egyéb, neki fel nem róható akadályoztatás miatt nem tudja elvállalni, az
akadály tényét bizonyító igazolást kell csatolni.

(7) Nem állapítható meg rendszeres szociális segély, illetve a segély folyósítását
meg kell szüntetni annak a személynek, aki:
- az elıírt együttmőködést megszegi, illetve neki felróható okból nem tesz
eleget, ebben az esetben a megszüntetéstıl számított 6 hónapon belül új
kérelmet nem terjeszthet elı,
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- a Munkaügyi Központ, illetve az önkormányzat által felajánlott egészségi
állapotának és képzettségének megfelelı képzési-, átképzési, munkavállalási
foglalkoztatási lehetıséget nem fogadja el, vagy a szerzıdésben
meghatározott idı elıtt munkaviszonya saját hibájából szőnik meg,
- egyéb rendszeres pénzellátásban részesül, melynek összege meghaladja az
Sztv. által meghatározott összegét, elızetes letartóztatásban van, elzárás
büntetését tölti, valamint a rendszeres szociális segély megállapítását
megelızıen valamint a segély folyósításának idıtartama alatt nem mőködött
együtt, a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg foglalkoztatását,
katonai szolgálatot teljesít, keresı tevékenységet folytat, közoktatási illetıleg
felsıoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat, a Flt.
szerint keresetpótló juttatásban részesül.
(8) Szünetel a rendszeres szociális segély folyósítása, ha az aktív korú nem
foglalkoztatott személy a települési önkormányzat által szervezett
foglalkoztatásban vesz részt, ide nem értve az alkalmi munkavállalói könyvvel
történı foglalkoztatást.
(9) A rendszeres szociális segély havi összege, a jövedelemmel nem rendelkezı
egészségkárosodott jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 80 %-a, nem foglalkoztatott személy esetén a 70 %-a, illetve a
jövedelemmel rendelkezı jogosult esetén a havi jövedelme és a havi segély
összegének különbözete.
(10) A rendszeres szociális segély iránti kérelem a munkanélküliek jövedelempótló
támogatása, illetve az Flt. alapján folyósított munkanélküli járadék, vagy az
álláskeresést ösztönzı juttatás idıtartamának kimerítésétıl, a keresı
tevékenység megszőnésétıl, az 1993. évi III. tv. 4. § i./ pontjában
meghatározott rendszeres pénzellátás folyósításának megszőnésétıl számított
12 hónapon belül nyújtható be.
(11) A rendszeres szociális segélyre való jogosultságot évente felül kell vizsgálni.
Az önkormányzat a jogosultságot több alkalommal is felülvizsgálhatja, ha az
önkormányzatnak olyan tény, adat, körülmény jut a tudomására, amely a
jogosultságot vélhetıen befolyásolja és amelynek a bejelentését az ellátásban
részesülı elmulasztotta – bejelentési kötelezettségének nem tett eleget –.
(12) A kérelmeket - a képviselı-testület által átruházott hatáskörben - az
Egészségügyi és Szociális Bizottság bírálja el, az igény benyújtását követı
legközelebbi ülésén. A folyósítás kezdı idıpontja a kérelem benyújtásának
napja.
A kérelemhez mellékelni kell a 67 % munkaképesség csökkenés esetén az
OOSZI szakvéleményt, valamint vakok személyi járadékában és a
fogyatékossági támogatásban részesülı esetében a MÁK igazolását.
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(13) A kérelem elbírálásáról a kérelmezıt határozattal kell értesíteni. A döntés ellen
a kérelmezı 15 napon belül fellebbezéssel élhet Szécsény Város Önkormányzat
Képviselı-testületéhez.
(14) Az önkormányzat a nem foglalkoztatott személyek számára kötelezıen elıírt
foglalkoztatást az AGRO-HELP KHT-val kötött szerzıdés alapján teljesíti.”
6. §
A Rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:
„8. §
Ápolási díj
(1) Ápolási díjra jogosult – jegyes kivételével – az a Szécsényben lakóhellyel
rendelkezı hozzátartozó (Ptk. 685. §. b./ pont), aki önmaga ellátására képtelen,
állandó tartós felügyeletre szoruló
a./ súlyosan fogyatékos, vagy
b./ 18. életévét be nem töltött, tartósan beteg személy otthoni gondozását,
ápolását látja el.
(2) Az ápolás végzı személy kérelmére emelt összegő ápolási díjat kell
megállapítani, ha fokozott ápolást igénylı súlyosan fogyatékos személy
gondozását, ápolását végzi. Fokozottan ápolást igénylı az a személy aki mások
személyes segítsége nélkül önállóan nem képes
a./ étkezni, vagy
b./ tisztálkodni, vagy
c./ öltözködni, vagy
d./ illemhelyet használni, vagy
e./ lakáson belül – segédeszköz igénybe vételével sem – közlekedni,
feltéve, hogy az a-e./ pontokban foglaltak közül legalább három egyidejőleg
fennáll.
A fokozott ápolás fennállását a Nógrád Megyei Szociális Módszertani
Intézmény szakvéleményben állapítja meg.
(3) Ápolási díj állapítható meg méltányossági alapon annak a hozzátartozónak, aki
18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását látja el, feltéve ha a
családban az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum legkisebb összegének 150 %-át, egyedül álló esetén a 200 %-át
(4) Ápolási díj megállapítása szempontjából súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg
az a személy, akinek házi orvosa - az OOSZI szakvélemény, a Nógrád Megyei
Gyermek-szakfıorvos igazolása, a fekvıbeteg szakellátást nyújtó intézmény, a
területileg illetékes szakrendelı intézet szakorvosa által kiadott zárójelentés,
igazolás - alapján errıl igazolást állít ki, illetve szakvéleményt arról, hogy az
ápolt állandó és tartós gondozásra szorul.
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(5) Az ápolási díj iránti kérelmet a jogszabály által meghatározott
formanyomtatványon kell benyújtani, és csatolni kell a 8. § (2) bekezdés szerinti
háziorvosi igazolást. Ha a kérelmezı munkaviszonyban áll az errıl szóló
hivatalos munkáltatói igazolást, ha rendszeres pénzellátásban részesül a folyósító
szerv hivatalos igazolását.
(6) Ápolási díjra egy családban élık közül egy személy jogosult.
(7)

Az ápolási díj havi összege az mindenkor érvényes öregségi nyugdíjminimum
legkisebb összegének
a./ a 8. § (1) bekezdés a-b) pontjában foglalt esetekben (alanyi jogosultság)
100 %-a,
b./ a 8. § (2) bekezdés foglalt esetekben (fokozott ápolás, gondozás) 130 %-a,
c./ a 8. § (3) bekezdés foglalt esetekben (méltányosságból megállapított) 100
%-a.
Más rendszeres pénzellátásban jogosult esetén az a, b, c/ pont szerinti összeg és
a jogosult részére folyósított összeg különbözete, legalább egyezer forint.

(8)

Bejelentési kötelezettség terheli az ápolási díjra jogosultat, ha a jogosultsági
feltételekben változás áll be. Tekintettel arra, hogy az ápolási díj szolgálati
idınek minısül, ezért az ápolási díj juttatásának ideje alatt végzett
munkavégzés elızetes bejelentése kötelezı, valamint a jövedelmi viszonyok
megváltozása, illetve ha az ápolt a folyósítás ideje alatt válik fogyatékossá.

(9)

Az ápolási díj jogosultságát kizáró tényeket, és a megszüntetés bekövetkeztére
vonatkozó eseteket, a módosított 1993. évi III. tv. 42. §-a rögzíti.
7. §

A Rendelet 10. § (2) bekezdés b./ pontjában a százalékos meghatározás 150 %-ra
módosul.
8. §
(1) A Rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Szociális alapszolgáltatások:
a./ szociális információs szolgáltatás
b./ étkeztetés
c./ házi segítségnyújtás
d./ családsegítés
e./ nappali ellátás”
(2) A Rendelet 19. § (3) bekezdésének a./ pontja törlésre kerül.
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9. §
(1) A Rendelet 20. § (1) bekezdés a./ pontjában a „szociális étkeztetés” szövegrész
helyébe „étkeztetés” szövegrész kerül.
(2) A Rendelet 20. § (1) bekezdés b./ pontjában a „idısek klubja” szövegrész
helyébe „nappali ellátás” szövegrész kerül.
10. §
A Rendelet kiegészül - fejezetcím változással együtt - az alábbi 23/A. §-al:
„ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
23/A. §
Szociális információs szolgáltatás
Szécsény Város Önkormányzat szociális információs szolgáltatást nyújt SzécsényHollókı Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat (Szécsény, Rákóczi út 84) útján.
A szociális információs szolgáltatás keretében részletes tájékoztatást kell nyújtani:
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben, illetve a Gyvt.ben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és
szolgáltatásokkal, valamint az egészségügyi ellátással kapcsolatban;
- a helyben igénybe vehetı ellátások és szolgáltatások körérıl, feltételeirıl és az
igénybevétellel kapcsolatos eljárási kérdésekrıl,
- a helyben nem elérhetı ellátások, szolgáltatások elérhetıségérıl és
igénybevételük módjáról;
- a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal, a
családtámogatási ellátásokkal, a társadalombiztosítási és a foglalkoztatáshoz
kapcsolódó ellátásokkal, valamint a fogyatékossággal összefüggı ellátásokkal
kapcsolatban;
- az ellátás megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı szerv
elérhetıségérıl;
- az ellátások igényléséhez szükséges iratokról;
- ifjúsági ügyekben;
e rendelet függeléke szerint.
11. §
A Rendelet 24. §-a helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:
„24. §
Étkeztetés
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(1)

Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylıt, aki szociálisan rászorult, illetve
kora vagy egészségi állapota miatt önmaga és eltartottja(-ik) részére tartósan
vagy átmenetileg étkezésérıl más módon nem tud gondoskodni.

(2)

Az étkeztetés igénybevételének lehetıségei:
a./ a kérelmezı gondoskodik az étel elszállításáról,
b./ a szociális szolgáltatást végzı gondoskodik az étel házhozszállításáról.

(3)

Megszőnik az étkeztetés:
a./ ha arról a kérelmezı lemond,
b./ ha a jogosultról az arra köteles vagy más személy gondoskodik,
c./ ha a jogosult személyi térítési díj fizetési kötelezettségének felszólításra
sem tesz eleget,
d./ a jogosult halálával.

(4)

Az étkeztetésért térítés díjat kell fizetni, melynek összegét évente egy
alkalommal a képviselı-testület állapítja meg.”
12. §

(1) A Rendelet 27. §-ának helyébe – paragrafuscím változással együtt – az alábbi
rendelkezések kerülnek:
„27. §
Nappali ellátás
(1) A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsısorban a saját otthonukban élı
18. életévüket betöltött egészségi állapotuk, vagy idıs koruk miatt szociális és
mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek
ellátására szolgál.
(2)

A nappali ellátás 18. életévét betöltött, fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelés nem
igénylı pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek részére biztosít
lehetıséget.

(3)

Harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra
nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére
biztosít lehetıséget.

(4)

A nappali ellátás lehetıséget biztosít:
a./ napközbeni tartózkodásra,
b./ étkezésre,
c./ mosási, fürdési lehetıségre,
d./ társas kapcsolatokra, szórakoztató programokra.

(5)

A nappali ellátásban részesülı személy az ellátásért térítési díjat fizet, melynek
összegét a Képviselı-testület határozza meg minden évben.
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(6)

Az ellátás megszőnik:
a./ ha az ellátásról a gondozott lemond,
b./ ha a gondozott a házrendben foglaltakat nem tartja be,
c./ személyi térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget,
d./ a gondozott halálával.”
13. §

E rendelet 2005. szeptember 1-jén lép hatályba.
Szécsény, 2005. augusztus 22.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes fıjegyzı
A rendelet kihirdetve:
Szécsény, 2005. augusztus 23.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes fıjegyzı

Dr. Serfızıné
dr. Fábián Erzsébet
polgármester

