
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2009.(II.18.) rendelete  

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról  és a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló – többször módosított – 

9/2007.(III.28.) rendelet módosításáról 
 
 

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

 
1. § 

 
A Rendelet 5. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„5. § Aktív korúak ellátása 
 
(1)  A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg a Sztv. 33. § (1) 

bekezdésében meghatározott személyek számára. 
 
(2) A rendszeres szociális segélyre jogosult személyek vonatkozásában - az 

egészségkárosodott személyek kivételével - az együttműködésre kijelölt szerv a 
Szécsényi Kistérség Humánszolgáltató Önkormányzati Társulás Szécsény Kistérség 
Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálata. 

 
(3) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának feltételeként 

együttműködésre köteles a Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálattal. 

 
(4) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködés keretében 

a) a Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálattal az 
aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozat jogerőre 
emelkedésétől számított 15 napon belül nyilvántartásba veteti magát, 

b) írásban megállapodik a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó 
beilleszkedést segítő programról 

c) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, köteles a Szécsény Kistérség 
Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatot tartani, az 
általuk előírt időpontban megjelenni, 

d) a szociális törvényben előírt kötelezettségeinek eleget tenni. 
 

(5) A Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 
kötelezettségei: 
a)  figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló    határozatban 

megállapított határidő betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a 



mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős 
határozat alapján- a Szolgálatnál történő megjelenéskor- nyilvántartásba veszi, 

b) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést segítő 
program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködés 
eljárási szabályairól, 

c) a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a rendszeres szociális 
segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó 
beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban 
megállapodást köt. 

d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és 
legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a 
beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását, 

e) legalább évente írásos  értékelést készít a beilleszkedést segítő program 
végrehajtásáról, és amennyiben szükséges- a rendszeres szociális segélyre jogosult 
bevonásával- módosítja a programot, illetve az éves értékelés megküldésével 
tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról. 

f) jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy 
együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, 

g) a kapcsolattartásról a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet. 
 

(6) A  jegyző kötelezettségei: 
 

a) a rendszeres szociális segélyre jogosult személy esetében (kivéve az 
egészségkárosodottak) az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító 
határozatot megküldi a Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálatnak, 

b) tájékoztatja a Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti 
Szolgálatot 
- az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetéséről 
- a rendszeres szociális segély jogosultsági feltételeinek megszűnéséről és a 

szociális törvény 35. §-ának (1) bekezdése szerinti együttműködési kötelezettség 
előírásáról, 

- a rendszeres szociális segélyre jogosult személy, ha a települési önkormányzattal 
kötött megállapodásban vállalja az álláskeresőként történő nyilvántartásba 
vételét és az álláskeresési megállapodás megkötését a munkaügyi központtal, az 
önkormányzattal kötött megállapodásról. 

 
(7) A beilleszkedést segítő program az együttműködő személy szociális helyzetéhez és 

mentális állapotához igazodva kiterjed a   

a) a Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálattal 
való kapcsolattartásra, 

b) az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy az 
életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg munkavégzésre történő 
felkészülést segítő programban való részvételre, 

c) a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, képzésben történő 
részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés 
megszerzésére. 

 
(8) A beilleszkedést segítő program tartalmi elemei: 

 
a) foglalkoztathatóság javítása, álláskeresésre felkészítés érdekében: a motiváció és 



készség fejlesztés, képzettség erősítése, pszicho-szociális megerősítés, egyéni 
tanácsadás- esetkezelésen belül személyes megerősítés, álláskeresési készségek 
erősítése, pályakorrekciós tanácsadás, képzésbe eljuttatás, kommunikációs és 
konfliktuskezelési készségek fejlesztése, mentálhigiénés tanácsadás, szociális 
problémák kezelése/esetkezelés, 

b) szinten-tartás – karbantartás – társadalmi integráció erősítése: egészségügyi – 
szociális – mentális állapotot javító, reszocializáció elősegítése, szociális 
esetkezelés, családgondozás, szocializációs, kapcsolatépítő csoportok, pszichológiai 
megerősítés/tanácsadás, kezelésbe juttatás, intézményi kapcsolódás megőrzése, 

c) más ellátásba juttatás segítése: nyugdíj, rehabilitációs járadék, gyermeknevelési 
ellátások, ápolási díj, társadalombiztosítási tanácsadás, ügyintézés segítése, 
információnyújtás az ellátásokról és munkaerő-piaci kapcsolódásokról. 

 
(9) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális 

segélyben részesülő személy számára felróható okból: 
 

a) az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatban meghatározott 
határidőn belül nem jelenik meg a Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ 
és Gyermekjóléti Szolgálatnál, 

b) a Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat által 
előírt időpontban nem jelenik meg, és távolmaradását nem igazolja, 

c) a számára előírt foglalkozáson, tanácsadáson nem vesz részt, 
d) a beilleszkedést segítő programban meghatározottakat nem hajtja végre, 
e) a rendszeres szociális segély természetben történő folyósításához szükséges 

nyilatkozatban valótlan adatokat közöl. 
 

(10)  Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának 
időtartama alatt együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan az együttműködésre 
kijelölt szervnél két éven belül ismételten megszegi, akkor az aktív korúak ellátására 
való jogosultságot meg kell szüntetni. 

 
2. § 

 
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

 
A Rendelet 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„12. § Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságra a Sztv. 54. §-át kell alkalmazni.” 
 

3. § 
 

Járulékfizetés alapjának igazolása 
 

A Rendelet 13. §-a hatályon kívül helyezve. 
 

4. § 
 

Házi segítségnyújtás 
 

A Rendelet 16. § (1) és a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 



„16. § 
(1) Az önkormányzat a házi segítségnyújtást a szécsényi székhellyel működő Szécsény 

Kistérség Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás útján a társulási megállapodás 
szerint látja el. 

 
(2) A térítési díjat megállapítása külön rendeletben történik.” 
 

5. § 
 

Nappali ellátás 
 

A Rendelet 17. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„17. § (3) A nappali ellátásban részesülő személy az ellátásért térítési díjat fizet. Az 
intézményi térítési díjat a fenntartó Hortenzia Alapítvány, míg a személyi térítési díjat az 
intézmény vezetője állapítja meg.” 

 
6. § 

 
                                                             Közösségi ellátások 
 
A rendelet 20. §-a hatályon kívül helyezve. 
 

7. § 
 

Ez a rendelet a 2009. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben 
is alkalmazni kell. 
 
Szécsény, 2009. február 17. 
 
 
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  

címzetes főjegyző 

Dr. Serfőzőné  
dr. Fábián Erzsébet  

polgármester 
 
 
 
Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
Szécsény, 2009. február 18. 
 
 
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  

címzetes főjegyző 

 

 


