
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
4/2010.(I.27.) rendelete 

a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeli ellátásokról  és a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló - többször módosított  

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

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szociális igazgatás-
ról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) kapott 
felhatalmazás alapján a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeli ellátásokról 
és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló - többször módosított - 9/2007.(III.28.) 
rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

 
 

1. § 
 
A Rendelet kiegészül az alábbi 5/A. §-sal:  
 
„Aktív korúak ellátására jogosult személyek közfoglalkoztatás teljesítése alóli mentesítése 
5/A. § 
(1)  A jegyzı aktív korúak ellátásra való jogosultságot állapít meg a Szoct. 33. § (1) bekezdé-

sében meghatározott személyek számára. 
 
(2)  Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdı 

napján egészségügyi vagy mentális állapota illetve családi körülményei miatt közfoglal-
koztatásban történı részvételét akadályozó vagy kizáró tényezı áll fent rendszeres szociá-
lis segélyre jogosult a Szoctv. alapján.  

 
(3)  Az (2) bekezdés értelmében közfoglalkoztatást akadályozó vagy kizáró egészségügyi vagy 

mentális illetve családi körülménynek minısül ha, az aktív korúak ellátására jogosult sze-
mély: 
a) olyan tartósan vagy végleg fennálló krónikus szervi betegségben szenved, amely al-

kalmatlanná teszi a munkavégzésre, vagy 
b) olyan pszichiátriai betegségben szenved, amely alkalmatlanná teszi a munkavégzésre, 

mint pl.: depresszió, szociális fóbiák, agorafóbia, skizofrénia, vagy 
c) szenvedélybeteg, vagy 
d) tartósan beteg vele közös háztartásban élı ott bejelentett lakó vagy tartózkodási hely-

lyel rendelkezı közeli hozzátartozóját ápolja, és az Szt. 41.§ (1) bekezdése alapján 
ápolási díjra nem jogosult 

 
(4) Az aktív korúak ellátásának megállapítására vonatkozó kérelemhez csatolni kell: 

a) A (3) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott személy esetében az Országos Rehabili-
tációs és Szociális Szakértıi intézet munkaképesség csökkenés vagy egészségkároso-
dás minısítését tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalást, illetve 
amennyiben a kérelmezı ilyen szakvéleménnyel nem rendelkezik, akkor a háziorvos 
igazolását, melyhez mellékelni kell a szakorvos által kiadott zárójelentést, szakvéle-
ményt mely az igazolást megalapozza 
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b) A (3) bekezdés d) pontjában meghatározott személy esetén az ápolt személy háziorvo-
sa által kitöltött 63/2006.(III. 27.) Korm. rendelet 5. számú mellékletét, valamint az 
ápolt személy lakcímkártyáját. 

 
(5) Ha a (3) bekezdésben felsorolt feltétel megszőnik, a feltétel megszőnését követı hónap 

elsı napjától a Szoctv. 35. § (1) bekezdése szerinti együttmőködési kötelezettséget kell 
elıírni. A feltétel megszőnésének hónapjára - amennyiben az aktív korúak ellátására való 
jogosultság továbbra is fennáll - rendszeres szociális segély jár. 

 
(6)  Az e rendelet 5/A. § -a alapján, rendszeres szociális segélyre való jogosultságot kell meg-

állapítani a már folyamatban lévı ügyekben is, azzal hogy a közfoglalkoztatást akadályo-
zó vagy kizáró tényrıl való tudomásszerzés napjával a rendelkezésre állási támogatásra 
való jogosultságot meg kell szüntetni. 

 
2. § 

 
A rendelet 2010. február 1-jén lép hatályba azzal, hogy a folyamatban lévı ügyekben is al-
kalmazni kell.  
 
Szécsény, 2010. január 26. 
 
 
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  

címzetes fıjegyzı 

Dr. Serfızıné  
dr. Fábián Erzsébet  

polgármester 
 
 
Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
 
Szécsény, 2010. január 27. 
 
 
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  

címzetes fıjegyzı 

 

 
 


