
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
8/2008.(IV.16.) rendelete  

 a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeli ellátásokról  
és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2007.(III.28.) 

rendelet módosításáról 
 
 

Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi LXV törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott 
felhatalmazás alapján, az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja, és a 9/2007.(III.28.) 
rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

 
1. § 

A Rendelet 2.§ (2) bekezdés d) pontja ellátás megszőnése miatt törlésre kerül. 
 

2. § 
A Rendelet 3. § (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(8) A jogosultság megállapításakor 

a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve ıstermelıi 
tevékenységbıl (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a 
kérelem benyújtását megelızı hónap jövedelmét, 

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem 
esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelızı tizenkét hónap alatt 
szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti 
számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt idıszakra esnek, a 
jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell 
beszámítani. 

ba) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétıl eltelt idıtartam nem éri el a 12 
hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység idıtartama 
alapján kell kiszámítani.” 
 

3. § 
A Rendelet 3. § (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

  
„(9) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni 

a) a kérelem benyújtását megelızıen megszőnt havi rendszeres jövedelmet, 
b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység 

megszőnt.” 
 

4. § 
A Rendelet 3. § (26) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
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„(26) Ha a helyi önkormányzat képviselı-testülete a hatáskörébe tartozó szociális 
ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a 
kamat összegét - amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan 
veszélyeztetné - méltányosságból 

a) elengedheti, 
b) csökkentheti, 
c) részletekben fizettetheti meg.” 

5. § 
A Rendelet 3. § (27) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(27) Az önkormányzat képviselı-testülete hatáskörébe tartozó szociális ellátás 
megtérítése méltányosságból csökkenti, vagy elengedi, ha a visszafizetésre kötelezett és 
családja az ellátás megtérítésének esedékessége idején a visszafizetési kötelezettség 
teljesítésével az egy fıre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi 
nyugdíj két és félszeresét, vagy részletekben fizettetheti meg.” 
 

6. § 
A Rendelet 3. § (30) bekezdéssel kiegészül: 
 
„(30) A havi rendszeres szociális ellátásra és a lakásfenntartási támogatásra jogosult 
halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy 
élettárs, gyermek, unoka, szülı, nagyszülı és testvér egymást követı sorrendben veheti 
fel a halál hónapját követı hónap utolsó napjáig.” 
 

7. § 
A Rendelet 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul, és kiegészül az 1,2,3,4, 
ponttal: 
 
„(1) A rendszeres szociális segély a hátrányos munkaerı-piaci helyzető aktív korú 
személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. A települési önkormányzat, 2007. 
január 1-jétıl a jegyzı rendszeres szociális segélyt állapít meg annak az aktív korú 
személynek, aki 

a) egészségkárosodott, 
b) vagy nem foglalkoztatott, 
c) vagy támogatott álláskeresı, 

feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított. A b) 
pont szerinti személy esetében a rendszeres szociális segély megállapításának feltétele, 
hogy vállalja a beilleszkedését segítı programban való részvételt. Rendszeres szociális 
segélyre egy családban egyidejőleg csak egy személy jogosult. 
 
1.  Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában egészségkárosodott személynek minısül 
az, aki: 

a) munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, illetve legalább 50 %-os mértékő 
egészségkárosodást szenvedett, vagy 
b) vakok személyi járadékában részesül, vagy 
c) fogyatékossági támogatásban részesül. 
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2. Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában nem foglalkoztatott személynek minısül 
az, akinek esetében: 

a) a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói 
járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás), illetıleg a jövedelempótló 
támogatás folyósítási idıtartama lejárt, és álláskeresést ösztönzı juttatásban nem 
részesül, vagy 

b) az álláskeresési támogatás folyósítását keresıtevékenység folytatása miatt a 
folyósítási idı lejártát megelızıen szüntették meg, és a keresıtevékenységet követıen 
az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy 

c) a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását megelızı két évben az 
állami foglalkoztatási szervvel, vagy a lakó-, tartózkodási hely szerint illetékes 
települési önkormányzat által kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttmőködésre 
kijelölt szerv) legalább egy év idıtartamig együttmőködött, vagy 

d) az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a 
rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az 
átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági 
nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszőnt, illetve az özvegyi nyugdíj 
folyósítása a Tny. 52. §-ának (3) bekezdése szerinti okból szőnt meg, és közvetlenül a 
kérelem benyújtását megelızıen az állami foglalkoztatási szervvel, vagy az 
együttmőködésre kijelölt szervvel legalább három hónapig együttmőködött, 

e) a rendszeres szociális segély folyósítása a munkaképesség-csökkenés, illetve az 
egészségkárosodás mértékének változása miatt szőnt meg, 
és keresıtevékenységet nem folytat, ide nem értve a közmunkát, közhasznú munkát 
vagy közcélú munkát (a továbbiakban együtt: közfoglalkoztatás) és az alkalmi 
munkavállalói könyvvel végzett munkát. 
 
3. Az (1) bekezdés alkalmazásában akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak 
az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 90 %-át és vagyona nincs. 
 
4. A 2. pont c) és d) pontja szerinti együttmőködés idıtartamának számításánál az 
állami foglalkoztatási szerv, illetve az együttmőködésre kijelölt szerv által felajánlott és 
a nem foglalkoztatott személy által elvállalt munka idıtartamát is figyelembe kell 
venni.” 
 

8. § 
A Rendelet 11. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(3) Az egyéni gyógyszerkeret és az eseti keret a jogosultság idıtartamára kerül 
megállapításra. A gyógyszerkeretet 18 hónapnál nem régebben kiadott szakhatósági 
állásfoglalás alapján lehet megállapítani.” 

 
9. § 

A Rendelet 12. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(2) A hatósági bizonyítvány kiállítása a jegyzı hatásköre.” 
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10. § 
A Rendelet 13. § ellátás megszüntetése miatt törlésre kerül. 

 
11. § 

A Rendelet 15. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(4) A szociális rászorultságot háziorvosi igazolással, személyazonosságát, 
hajléktalanságát igazolvánnyal kell igazolni.”     
 

12. § 
A Rendelet 16. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(4) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelızıen vizsgálni kell a gondozási 
szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezetı, ennek 
hiányában a jegyzı kezdeményezi az igénylı gondozási szükségletének vizsgálatát. 

a) A gondozási szükséglet vizsgálata céljából külön jogszabályban megjelölt 
szakértıi bizottság mőködik. 

b) A szakértıi bizottság a gondozási szükségletet külön jogszabályban 
meghatározottak szerint megvizsgálja és kötelezı erejő szakvéleményt ad a napi 
gondozási szükséglet mértékérıl. 

c) A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási 
szükségletnek megfelelı idıtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a 
gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylıt az 
intézményvezetı tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének 
lehetıségérıl. 

d)  Ha a szolgáltatást igénylı személy egészségi állapota vagy személyes körülményei 
a szolgáltatás átmeneti jellegő vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a 
házi segítségnyújtás az intézményvezetı döntése alapján legfeljebb három hónapos 
idıtartamra a gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is nyújtható. Amennyiben a 
gondozás három hónapot meghaladóan is indokolt, a gondozási szükséglet vizsgálatát a 
(4) bekezdés szerint kezdeményezni kell. 

e) A települési önkormányzat az e § szerint megállapított gondozási szükséglettel 
rendelkezı, házi segítségnyújtást igénylı személyek ellátásáról köteles gondoskodni.” 
 

13. § 
A Rendelet 19. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(2) A szolgáltatás térítésmentes, azonban a nem rászorult személy esetében a térítési 
díj összegét képviselı-testület állapítja meg, melyet külön rendelet tartalmaz.” 

 
14. § 

A Rendelet 19. § (5)-(10) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(5) A szociális rászorultságot a  jelzırendszeres házi segítségnyújtás, támogató 
szolgáltatás esetében vizsgálni kell. 
 
(6) A jelzırendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan 
rászorult  az egyedül élı 65 év feletti személy, az egyedül élı súlyosan fogyatékos vagy 
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pszichiátriai beteg személy, vagy a kétszemélyes háztartásban élı 65 év feletti, illetve 
súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a 
szolgáltatás folyamatos biztosítását. 
 
(7) A súlyos fogyatékosságot, a pszichiátriai betegséget és az egészségi állapot miatti 
indokoltságot igazolni kell. 
 
(8) Amennyiben a szociális rászorultság több feltételei egyidejő fennállásán alapul, 
valamennyi feltételt igazolni kell. 
 
(9) Súlyosan fogyatékos a külön jogszabály szerinti fogyatékossági támogatásban, 
vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegő családi pótlékban részesülı 
személy. 
 
(10) A súlyosan fogyatékosságot igazolni lehet  

a) ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy ás okirattal  
b) az ellátás alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló 
szakvéleménnyel.” 

 
15. § 

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
 
Szécsény, 2008. április 15. 
 
 
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  

címzetes fıjegyzı 

Dr. Serfızıné  
dr. Fábián Erzsébet  

polgármester 
 
 
Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
 
Szécsény, 2008. április 16. 
 
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  

címzetes fıjegyzı 

 

 


