
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
 

 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

7/2011.(III.30.) önkormányzati rendelete 
a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról és  

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 
 
Szécsény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 1. § (3) bekezdésében és a 16. § (1) bekezdésében, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 25. § 
(3) bekezdésében, a 26. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelmérıl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:  
 

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
A rendelet célja 

1. § 
 

(1) E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megırzése érdekében 
meghatározza a vonatkozó magasabb rendő jogszabályok figyelembevételével a pénzben és 
természetben nyújtható szociális ellátások helyi formáit, igénybevételük szabályait, valamint 
az ellátásokra való jogosultság feltételeit, érvényesítésének garanciáit. 
(2) E rendelet alkalmazása során mindenkor figyelembe kell venni az egyes szociális  
ellátásokra vonatkozó külön jogszabályok rendelkezéseit is. 

A rendelet hatálya 
2. § 

 
(1) A rendelet hatálya – a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel - kiterjed Szécsény 
város közigazgatási területén életvitelszerően lakó és ott lakcímmel rendelkezı   

- magyar állampolgárokra,  
- bevándoroltakra, és letelepedettekre, 
- hontalanokra,  
- a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre. 

(2)  A rendelet hatálya átmeneti segély, étkezés ellátások tekintetében az (1) bekezdésben 
foglaltakon túlmenıen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerısítı országoknak a Magyar 
Köztársaság területén jogszerően tartózkodó állampolgáraira is. 
(3)  A rendelet  hatálya kiterjed 

a)  a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkezı személyre, amennyiben az ellátás igénylésének 
idıpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három 
hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, 
és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény 
szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint 
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b)  az idıskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletekben (a továbbiakban: 
uniós rendeletek) meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, 

amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak 
szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köztársaság 
területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 
szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 

(4)  A rendelet hatálya a Szécsény Kistérség Humánszolgáltató Intézményfenntartó Tárulás 
alapító okiratában rögzítetteknek megfelelıen a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
vonatkozásában kiterjed a társult települések közigazgatási területén életvitelszerően élı, 
lakóhellyel és/vagy tartózkodási hellyel rendelkezı személyre az alábbiak szerint : 
Gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében  

Szécsény, Hollókı, Ludányhalászi, Magyargéc, Nagylóc, Nógrádmegyer, Nógrádsipek, 
Nógrádszakál, Piliny, Rimóc, Szécsényfelfalu települések közigazgatási területe. 

Házi segítségnyújtás tekintetében:  
Szécsény, Ludányhalászi, Magyargéc, Nagylóc, Nógrádszakál, Piliny, Szécsényfelfalu, 
Nógrádmegyer települések közigazgatási területe. 

Jelzırendszeres házi segítségnyújtás tekintetében:  
Szécsény, Ludányhalászi, Magyargéc, Nagylóc, Nógrádszakál, Piliny, Szécsényfelfalu, 
települések közigazgatási területe 

Családsegítési szolgáltatás tekintetében: 
Szécsény, Hollókı, Ludányhalászi, Magyargéc, Nagylóc, Nógrádsipek, Nógrádmegyer 
Nógrádszakál, Piliny, Rimóc, Szécsényfelfalu települések közigazgatási területe 

Közösségi szolgáltatások tekintetében:  
Szécsény, Hollókı, Ludányhalászi, Magyargéc, Nagylóc, Nógrádmegyer, Nógrádsipek, 
Nógrádszakál, Piliny, Rimóc, Szécsényfelfalu települések közigazgatási területe. 

Értelmezı rendelkezések 
3. § 

 
E rendelet alkalmazásában: 
a) család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, 

gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkezı közeli hozzátartozók közössége,  

b) közeli hozzátartozó:  
ba) a házastárs, az élettárs, 
bb) a húsz évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı; a huszonhárom évesnél 

fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, nappali oktatás munkarendje szerint 
tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, 
felsıoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató, vérszerinti, örökbe 
fogadott, illetve nevelt gyermek, 

bc) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, 
értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, 
amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelızıen is fennállt (a 
továbbiakban: fogyatékos gyermek) 

bd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe 
fogadó szülı, illetve a szülı házastársa vagy élettársa,  

c)  egyedülélı: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik,  
d) egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nıtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, 

kivéve, ha élettársa van,  
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e)  különélı: a házastársak akkor tekinthetık különélınek, ha lakcímük különbözı, 
f) háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkezı személyek közössége, 
g) elemi kár: kizárólag életvitelszerően lakott lakóépületet érintı tőz, elemi csapás (így 

különösen jégesı, árvíz, belvíz, fagy, hó-, jég- és széltörés, vihar, villámcsapás, 
földrengés). 

 
Az ellátások formái 

4. § 
 

(1) Az Önkormányzat szociális rászorultság esetén e rendeletben meghatározott feltételek 
szerint a jogosult számára az alábbi pénzbeli szociális ellátásokat állapítja meg: 

a) átmeneti segély, 
b) adósságkezelési és adósságrendezési támogatás, 
c) adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás, 
d) temetési segély.  

(2) Az Önkormányzat szociális rászorultság esetén e rendeletben meghatározott feltételek 
szerint a jogosult számára az alábbi természetbeni ellátásokat állapítja meg: 

a) átmeneti segély, 
b) köztemetés, 
c) lakásfenntartási támogatás. 

(3)  A szociális gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatások: 
a)  étkeztetés, 
b)  családsegítés, 
c)  házi segítségnyújtás, 
d)   jelzırendszeres házi segítségnyújtás,  
e)  közösségi ellátások, 
f)   nappali ellátás, 
g)  adósságkezelés és adósságrendezés.  

(4)  A Szécsény Kistérség Humánszolgáltató Intézményfenntartó Tárulása a - társult 
településeken -  a szociálisan rászorultak részére a Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató 
Központ és Gyermekjóléti Szolgálat  fenntartásával az alábbi személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapszolgáltatásokat biztosítja: 

a)  családsegítés, 
b)  házi segítségnyújtás, 
c)  jelzırendszeres házi segítségnyújtás, 
d)  gyermekjóléti szolgáltatás, 
e)  közösségi szolgáltatások. 

 
Hatásköri szabályok 

5. § 
 

(1) A Képviselı-testület Szociális Bizottságának hatáskörébe tartozik: 
a) a helyi lakásfenntartási támogatás, 
b) az átmeneti segély, 
c) az adósságkezelési és adósságrendezési támogatás, 
d) az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás, 
e) a temetési segély 

megállapítása, megszüntetése, felülvizsgálata. 
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(2) Az (1) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott szociális támogatások esetében a 
jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybe vett ellátás visszatérítésére való kötelezés továbbá a 
megtérítés és a kamat összegének méltányosságból való elengedése, csökkentése, illetve 
részletekben történı visszafizettetése a Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik. 
(3) A polgármester hatáskörébe tartozik:  

a) a köztemetés 
b) a krízishelyzet esetén átmeneti segély   

megállapítása, módosítása, megszüntetése és felülvizsgálata. 
(4) A (3) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott szociális támogatások esetében a 
jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybe vett ellátás visszatérítésére való kötelezés továbbá a 
megtérítés és a kamat összegének méltányosságból való elengedése, csökkentése, illetve 
részletekben történı visszafizettetése a polgármester hatáskörébe tartozik. 
(5)  A Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat -
Szécsény Kistérség Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodása 
alapján  -  hatáskörébe tartozik - a társult településeken -  a szociálisan rászorultak részére az 
alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások megállapítása, módosítása, 
megszüntetése és felülvizsgálata: 

a)  családsegítés,  
b)  házi segítségnyújtás, 
c)  jelzırendszeres házi segítségnyújtás, 
d)  gyermekjóléti szolgáltatás, 
e)  közösségi szolgáltatások. 

 
 

II. FEJEZET 
AZ EGYES PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 

Helyi lakásfenntartási támogatás 
6. § 

 
(1) A helyi lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az 
általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos 
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.  
(2) Helyi lakásfenntartási támogatás nyújtható annak a személynek              
akinek a háztartásában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás havi költsége a 
háztartás összjövedelmének 25 %-át meghaladja. 
(3) A lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége  az 
elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. 
(4) A lakásfenntartási támogatás 1 m2-re jutó helyben elismert havi költsége 450 Ft/m2. 
(5) Szécsény városban  az elismerhetı lakásnagyság mértéke: 

a) ha a háztatás egyszemélyes 45 m2, 
b) ha a háztartás kétszemélyes 55 m2, 
c) ha a háztartás három személy lakik 60 m2, 
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 m2, 
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban a d) pontban megjelölt lakásnagyság 

és minden további személy után 5-5 m2, 
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. 
(6) A helyi lakásfenntartási támogatás összege:  2.500 Ft/hó 
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(7) A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. A támogatás iránti kérelmet 
évente meg kell újítani. A kérelem az év folyamán bármikor benyújtható, a támogatás a 
kérelmezıt a kérelem benyújtása hónapjának elsı napjától kezdve illeti meg. 
Szécsény Város Önkormányzata a határozatban megjelölt lakásfenntartási támogatást 
közvetlenül a szolgáltató, pénzintézet, üzemeltetı illetve a bérbeadó felé folyósítja. 
Nem állapítható meg helyi lakásfenntartási támogatás annak a személynek, aki más jogcímen 
lakásfenntartási támogatásban részesül. 
(8) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 
függetlenül a lakásban élı személyek és háztartások számától. 
(10)   A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet az adott lakásban, tulajdonosi, bérlı,      
albérlı, vagy haszonélvezı minıségben lakó személy nyújthatja be. 
(11)  A lakásban tartózkodás jogcímét, az elismert lakásnagyságot valamint a lakásfenntartás      
elismert havi költségét hitelt érdemlı módon kell igazolni. Külön lakásnak kell tekinteni a 
társbérletet, albérletet  (bérleti szerzıdés és az adóhatóság felé történı bejelentést igazoló irat) 
a jogerıs bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 
(12)  A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell  a Pénzbeli 
és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól  szóló 63/2006. (III.27.) Korm.rendelet 20. §-ában 
felsorolt iratokat. 
(13)  A támogatás folyósítása havonként tárgyhó 25-ig történik. A folyósítás aktuális állásáról 
az Igazgatási Szociális és Gyámhatósági Osztály naprakész nyilvántartást vezet. 
 

Átmeneti segély 
7. § 

 
(1) Az átmeneti segélyrıl a Szt. 45.§ paragrafusa rendelkezik. 
(2) Átmeneti segély azoknak a személyeknek, családoknak állapítható meg, akik 
létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe kerültek, valamint idıszakosan vagy 
tartósan létfenntartási gonddal küzdenek. 
(3) Átmeneti segélyre azon személy vagy család jogosult, ahol az egy fıre jutó jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 

a)  egyedül élı esetén 200 %-át, 
b)  család esetén 150 %-át. 

(4) Kivételes esetben, amennyiben a kérelmezı 
a)  egyedül élı, 
b)  tartósan beteg vagy fogyatékos személy,  
c)  legalább két gyermekét egyedül nevelı, 
d)  a családjában minimum két fogyatékos, illetve halmozottan fogyatékos személyt 

ápoló,  
e)  elemi kárt szenvedett 

a (3) bekezdésben meghatározott jövedelmi értékhatártól 50 %-al el lehet térni. 
(5) Az átmeneti segély összege esetenként 3.000-10.000 Ft, mely összeg egy naptári évben          
legfeljebb négy alkalommal adható.  
(6)  A segély összegének megállapításánál a család létszámát, az ellátottak számát, a 
kiskorúak számát, a család egy fıre esı jövedelmét, vagyoni helyzetét, valamint azt kell 
figyelembe venni, hogy a családban tartósan beteg vagy fogyatékos személy él-e. 
(7)  Évi egy alkalommal tüzelı beszerzésére, illetve a főtés költségeihez való 
hozzájárulásként pénzbeli, illetve természetbeni juttatásban részesülhetnek a jogosultak. Azon 
egyedül élı személyek és családok, akiknek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének legfeljebb 70 %-ával meghaladja a (3) bekezdésben meghatározott 
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értékhatárt, naptári évenként egy alkalommal tüzelı beszerzésére, vagy magas 
gyógyszerfogyasztás költségeihez való hozzájárulásként egyszeri 10.000 Ft átmeneti 
segélyben részesülhetnek. 
(8)  Átmeneti segély állapítható meg – naptári évenként egy alkalommal – a létfenntartást 
veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került személyeknek.  
Létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetnek minısül, ha a kérelmezı: 

a)  elemi kárt szenvedett, 
b) balesetet szenvedett vagy bőncselekmény áldozata lett, 
c)  tartós - három hónapot meghaladó - kórházi kezelése, betegsége miatt jelentıs 

jövedelem kiesése keletkezett. 
(9)  A (4) bekezdés e) pontja esetében, jövedelemvizsgálat nélkül nyújtható támogatás,      
melynek összege 10.000-30.000 Ft mértékig terjedhet. 
Az (4) bekezdés b)-d) pontja esetében, a támogatás annak a kérelmezınek nyújtható, akinek 
családjában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élı esetében a 250 %-át. A támogatás összege 
10.000-20.000 Ft mértékig terjedhet. 
(10)   Elemi kár megfizetéséhez nyújtott átmeneti segély esetében az elemi kár 
bekövetkezésérıl hivatalos igazolás szükséges. 
A létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzet bekövetkezésérıl 6 hónapnál nem 
régebbi hivatalos igazolást (tőzoltóság által kiállított dokumentum, házi orvosi, szakorvosi 
igazolás, kórházi zárójelentés, rendırség feljelentés másolata) szükséges a kérelemhez 
mellékelni. 
(11)  Elemi kár kizárólag életvitelszerően lakott ingatlant érintı tőz, elemi csapás (így 
különösen jégesı, árvíz, belvíz, fagy, hó, szél, vihar, villámcsapás, földrengés okozta kár). 
(12)  Átmeneti segély pénzben és természetben egyaránt nyújtható. 

Temetési segély 
8. § 

 
(1) Temetési segély állapítható meg annak részére, aki a meghalt személy eltemettetésérıl 
gondoskodott, annak  ellenére hogy arra nem volt köteles vagy tartásra köteles hozzátartozó 
volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, vagy családja létfenntartását veszélyezteti, 
feltéve, hogy családjában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének: 

a) egyedül élı esetén 200 %-át, 
b) családban élı esetén 150 %-át. 

(2) Nem jogosult temetési segélyre az a személy, aki 
a)  a hadigondozásról szóló 1994.évi XLV. törvény  alapján temetési hozzájárulásban 

részesül, vagy 
b)  az elhalt személyt közköltségen temették el, eltemettetésérıl munkahelye vagy 

egyéb szerv gondoskodott.  
(3) A temetési segély iránti kérelem a temetést követı 3 hónapon belül nyújtható be. 
(4) A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés 
költségeinek 10 %-ánál. 
(5) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 
szóló 63/2006.(III.27.) Kormányrendelet 32.§-ban felsorolt iratokat. 

 
 
 



 7 

Köztemetés 
9. § 

 
(1)  A haláleset szerint illetékes önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben   - 
a halálesetrıl való tudomásszerzést követı 30 napon belül - gondoskodik az elhunyt      
személy közköltségen történı eltemettetésérıl, ha  

a) nincs, vagy nem lelhetı fel az eltemettetésre köteles személy, vagy  
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésrıl nem gondoskodik. 

(2)  A köztemetés megtérítési szabályait az Szt. 48. § (2)-(3) bekezdése szabályozza. 
(3)  A polgármester a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben vagy     
egészben mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt, ha családjában az egy fıre jutó    
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, 
egyedül élı esetén 250 %-át. 
 

Közgyógyellátás 
10. § 

 
(1)  Szociális rászorultság alapján közgyógyellátásra jogosult 

a)  akinek családjában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, és a havi rendszeres gyógyító 
ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át eléri, 
vagy 

b)  az egyedül élı esetében, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és a havi rendszeres gyógyító 
ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-át eléri. 

(2) A közgyógyellátásra való jogosultságról a jegyzı dönt. 
 

Szociális földprogram keretében nyújtott támogatás 
11. § 

 
(1)  Természetben nyújtott szociális ellátásként az önkormányzat a családi szükségletek 
kielégítését szolgáló gazdálkodást segítı támogatást nyújt akként, hogy mezıgazdasági 
termelési lehetıséget biztosít a Szécsény belterületi 1982 hrsz-on nyilvántartott, 8 ha 0957 m2 

területő termıföldjén kedvezményes feltételek mellett. 
(2)  A kedvezményeket azok a szociális rászorultak vehetik igénybe, akik rendszeres 
segélyezettek és az alábbi feltételeknek megfelelnek: 

a)  a család nem rendelkezik termıföldtulajdonnal és 
b)  vállalja a föld megmővelését a szerzıdésben megfogalmazottak szerint. 

(3)  A támogatás iránti igények a Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálatnál terjeszthetık elı. 
(4)  A benyújtott kérelmeket a Szociális Bizottság bírálja el, illetve megköti a szerzıdéseket 
a kedvezményezett családokkal. 
(5)  Egy családban csak egy személy veheti igénybe a kedvezményt. 
(6)  A földmővelésbe adott területet a kedvezményezett köteles a jó gazda gondosságával 
megmővelni saját illetve családtagjai munkaerejére alapozva. 
(7)  Az önkormányzat 1.600 m2 vetésre elıkészített, tápanyaggal ellátott földterületet 
biztosít, gondoskodik a szaporítóanyagok (vetımagok), a legszükségesebb növényvédı szerek 
beszerzésérıl, kiszórásáról, a folyamatos szaktanácsadásról. A megtermelt termés teljes 
mértékben a kedvezményezett családot illeti meg. 



 8 

(8)  Ha a kedvezményezett saját hibájából a szerzıdésben vállalt mővelési kötelezettségének 
nem tesz eleget, a felmerült mővelési költségeket az önkormányzat számára köteles 
megtéríteni 
(9)  A kiadott földterület mővelése másnak nem adható át. 
 

Helyi járat igénybevételéhez utazási támogatás 
12. § 

 
(1)  Az önkormányzat a településen állandó lakcímmel rendelkezı kérelmére, a közforgalmú 
személyszállítási utazási kedvezményekrıl szóló 85/2007.(IV.25.) Kormányrendelet 1. számú 
mellékletében meghatározott rászorultak részére, 3 havi, 6 havi, éves helyi menetrendszerinti 
autóbusz-közlekedésben érvényes kedvezményes bérletjegy árát utólag kérelemre megtéríti. 
(2)  Az önkormányzat a településen állandó lakcímmel rendelkezı, a település iskoláiban 
tanuló, valamint nem szécsényi iskolába járó gyermekek részére szociális segélyként – a fenti 
Kormányrendelet 3. §-a értelmében – utazási támogatás nyújt utólag a helyi menetrendszerinti 
autóbusz-közlekedésre érvényes 3 havi, 6 havi bérletjegy árának mértékéig, amennyiben az 
érintett (törvényes képviselı) írásban kérelmezi. 
(3)  Az önkormányzat a településen állandó lakcímmel rendelkezı szociálisan rászorultak 
részére szociális segélyként, utazási támogatást nyújt utólag, a helyi menetrend szerinti 
közlekedésben érvényes bérletjegy árának erejéig. 
Az önkormányzat megtéríti utazási szociális segélyként a teljes árú, 3 havi, 6 havi, éves, helyi 
menetrendszerinti autóbusz-közlekedésre jogosító érvényes bérletjegy árát az alábbi esetben: 

a) ha a kérelmezı családjában az egy fıre esı jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, és  

b)   a tulajdonában nincs személygépkocsi. 
A feltételeknek együttesen kell megfelelni. 
(4)  Az önkormányzat a településen állandó lakcímmel rendelkezı nyugellátásban 
részesülık részére szociális segélyként – a fenti Kormányrendelet 4. §-a értelmében – utazási 
támogatás nyújt utólag, a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésre érvényes, 3 havi, 6 
havi, éves bérletjegy árának mértékéig, amennyiben az érintett (törvényes képviselı) írásban 
kérelmezi. 
(5)  Az (1)-(4) bekezdésben meghatározott szociális támogatások csak az igénybevevı 
(törvényes képviselı) egyedi kérelmére biztosíthatók úgy, hogy a rendeletben meghatározott 
feltételeket minden kétséget kizáróan a kérelmezı bizonyítja, továbbá csatolja kérelméhez a 
részére kiállított bérletjegy leválasztható második példányát. A szociális segélyre való 
jogosultságot csak egyedi mérlegelés alapján lehet megállapítani. 
(6)  A képviselı-testület az utazási támogatási segélyek elbírálásával, megállapításával és 
folyósításával összefüggı hatáskörének gyakorlását a polgármesterre ruházza át. 
 

III FEJEZET 
EGYÉB RENDELKEZÉSEK, ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 

Bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételei 
13. § 

 
(1) Az az aktív korúak ellátását kérelmezı személy, aki bérpótló juttatásra válik jogosulttá, 
az Szt. 33. §-ában foglaltakon felül a jogosultság  egyéb feltételeként köteles házának, 
kertjének rendben tartására az alábbiak szerint : 

a)  az általa lakott ingatlan udvarán valamint a lakásban egy-egy db szeméttároló edény 
elhelyezése és rendeltetésszerő használata, 
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b)  a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott 
található szemét és lom eltávolítására, 

c)  az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerő használata, 
d)  az ingatlan elıtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda 

melletti zöldsáv úttestig terjedı teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres 
körzetén belüli területének gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, 

e)  a lakás rendeltetészerő használata az alábbiak szerint: 
ea)  a lakás folyamatos tisztántartása, takarítása 
eb)  vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerő használata, rendszeres takarítása, 

fertıtlenítése, 
f)  az ingatlan valamint a hozzátartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevıktıl való 

mentesítése, 
g)  állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása. 

(2)  A kérelezı köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását 
követıen is fenntartani 
(3) Az Szt. 34. §-ában, valamint a 36. § (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni 
az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a bérpótló juttatásra jogosult személynek, 
aki az (1)-(2) bekezdésben foglalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak 
fenntartásáról.  
(4)  A jogosultság feltételeként az (1)-(2) bekezdésben foglalt szabályok betartását az 
önkormányzat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 
bevonásával ellenırzi. 

 
Rendszeres szociális segélyre vonatkozó külön rendelkezések 

14. § 
 

(1)  Az Szt. 37. § (1) bekezdés b)-c) pontjában nevesített személyek részére a rendszeres 
szociális segély akkor állapítható meg és akkor folyósítható, ha az aktív korúak ellátására 
jogosult személy nyilatkozatában vállalja a Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ 
és Gyermekjóléti Szolgálattal, (a továbbiakban: együtmmőködésre kijelölt szerv) való 
együttmőködési kötelezettséget. 
(2) Az (1) bekezdésben elıírt együttmőködés keretében az a személy, akinek rendszeres 
szociális segélyre való jogosultságát megállapították: 

a)  a jogosultságot megállapító határozat jogerıre emelkedését követıen 15 napon belül 
köteles felkeresni az önkormányzat által kijelölt szervet, 

b)  az (1) bekezdés szerinti szervnél kérelmezi a nyilvántartásba vételét, a 
beilleszkedését segítı programról írásban megállapodik az együttmőködésre kijelölt 
szervvel, továbbá 

c)  teljesíti a beilleszkedését segítı programban foglaltakat, 
d)  havonta egy alkalommal az együtmmőködésre kijelölt szervnél az általuk megadott 

idıpontban megjelenik, 
e)  az ellátásra való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában együttmőködik az 

Önkormányzattal. 
(3)  Az együttmőködési kötelezettség megszegésének minısül, ha a rendszeres szociális 
segélyben részesülı személy: 

a)  elmulasztja az együttmőködésre kijelölt szervnél a rendszeres szociális segélyt 
megállapító határozatban elıírt határidın belül nyilvántartásba vetetni magát,  

b)   a beilleszkedést segítı programról írásban nem állapodik meg, 
c)  a beilleszkedést segítı programról írásban megállapodik, de nem teljesíti a 

programban foglaltakat. 
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(4)  A rendszeres szociális segély folyósításának idıtartama alatt az együttmőködési 
kötelezettség jogosult részérıl neki felróhatóan két éven belül történı ismételt megszegése 
esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni. 
(5) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülı személy az együttmőködési 
kötelezettsége teljesítésében ténylegesen akadályozott, ennek okát köteles haladéktalanul, de 
legkésıbb három munkanapon belül bejelenteni az együttmőködésre kijelölt szerv felé. Az 
akadályoztatás okát köteles hitelt érdemlı módon igazolni. 
(6)   Az aktív korúak ellátására jogosult személy az Szt. 37. § (1) bekezdés a)-c) pontja 
szerinti eseteken kívül az ellátásra való jogosultság idıtartama alatt kérelem alapján 
rendszeres szociális segélyre jogosult, amennyiben 

a)  gyermeket vár és azt szakorvos által kiállított igazolással és terhes-gondozási 
kiskönyvvel igazolja, 

b)  pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége miatt a közfoglalkoztatásban való 
részvételre átmenetileg vagy véglegesen alkalmatlan, és emiatt rendszeres 
gyógykezelésen vesz részt, 

c)  szenvedélybeteg, vagy 
d)  tartósan beteg vele közös háztartásban élı, ott bejelentett lakó, vagy tartózkodási 

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

e) olyan tartósan, vagy végleg fennálló krónikus szervi betegségben szenved, amely 
alkalmatlanná teszi a munkavégzésre. 

 (7)  A rendszeres szociális segély a jogosultsági feltételeket megalapozó szakvélemény 
érvényességi idejéig állapítható meg. A kérelemhez mellékelni kell a szakorvos igazolását, 
amelyen szerepeltetni kell az állapot fennállásának kezdetét és várható lejárati idıpontját 
 

15. § 
 
(1)  A beilleszkedést segítı programok - a rendszeres szociális segélyben részesülı 
személyek szociális és mentális helyzetéhez igazodva - az alábbiak lehetnek: 

a) szocializációs program, amelynek célja az egyénnek és környezetének megfelelı, 
egyéni és családi életstratégiák kialakításának elısegítése, 

b) munkaerı-piaci esélynövelı program, amelynek célja az egyén visszavezetésének 
elısegítése az aktív foglalkoztatási szférába, 

c)  álláskeresési tréningek, 
d)  szociális életvezetési tanácsadás, 
e)  mentálhigiénés tanácsadás, 
f)  munkavállalási tanácsadás, 
g)  iskolai végzettségének megfelelı oktatás, képzés felkutatása, közvetítése. 

 (2)  A beilleszkedést segítı programok kötelezı tartalmi elemei: 
a)  személyi adatok, 
b)  megvalósítandó célok, 
c)  a kliens feladatai, 
d)  a családgondozó feladatai, 
e)  az együttmőködésre kijelölt szervnél történı megjelenés dokumentálása. 

 
16. § 

 
(1) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti kérelmet Szécsény Város 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál kell benyújtani, az e rendeletben elıírt 
mellékletek becsatolásával. 
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(2) A kérelmezı kérelmét - a szociális ellátások elbírálásához, az Szt.-ben és végrehajtási 
rendeleteiben elıírt kötelezı, valamint ezen rendeletben meghatározott feltételek hiteles 
igazolására alkalmas bizonylatokkal köteles ellátni. Amennyiben a kérelmezı a kérelmet, 
illetve annak mellékleteit a hiánypótlásra történı felszólítás ellenére sem egészíti ki, illetve 
nem csatolja, az eljárást  meg kell szüntetni. 
(3) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezı köteles a közös 
háztartásban élık vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, illetve azokat igazolni. A havi 
rendszeres jövedelmet hivatalos igazolásokkal kell igazolni. Hivatalos igazolásnak minısül: 
munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény a nyugdíjas igazolvánnyal vagy a nyugdíjösszesítıvel 
együtt, postai feladóvevény, számlakivonat. Az egyéb nem havi rendszeres jövedelem 
igazolására a kérelmezı írásbeli nyilatkozatát kell elfogadni. 
(4) 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.  
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. 
A vállalkozási tevékenység akkor tekinthetı megszőntnek, ha az egyéni vállalkozói 
tevékenység az egyéni vállalkozóról szóló törvényben meghatározottak szerint 
megszőnt, az ıstermelıi igazolványt visszaadták, vagy visszavonták, valamint a 
társas vállalkozást vagy az egyéni céget törölték a cégjegyzékbıl.  

(5)  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, 
c)  a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú munkából származó havi 

jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét.  
(6)  A lakásban való tartózkodás jogcímének igazolásához albérlet esetében a kérelemhez 
mellékelni kell a bérleti szerzıdést valamint az adóhatóság felé történı bejelentés tényét 
igazoló iratot. 
 

17. § 
 
(1)  A rendelet alkalmazása során, az öregségi nyugdíj legkisebb összege változásának 
idıpontjával változnak a szociális juttatások összegei is. Ilyen esetben a támogatások 
összegének változásáról nem kell külön határozatot hozni. 
(2) A Polgármesteri Hivatal valamint a Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ 
és Gyermekjóléti Szolgálat az igénylı személy szociális és vagyoni helyzetérıl, a 
jogszabályban meghatározott esetekben, egyébként szükség szerint, a kérelmek döntésre való 
elıkészítése érdekében környezettanulmányt készít. 
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IV. Fejezet 
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 

 
Étkeztetés 

18. § 
 

(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 
meleg étkezésérıl kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan 
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen  

a)  koruk, 
b)  egészségi állapotuk, 
c)  fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
d)  szenvedélybetegségük, vagy  
e)  hajléktalanságuk miatt. 

(2) A kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani, melyet a Szociális Bizottság 
bírál el. Az étkezésért fizetendı térítési díj megállapítása külön rendeletben van szabályozva. 
(3)  A szociális rászorultságot háziorvosi igazolással, személyazonosságát, hajléktalanságát 
igazolvánnyal kell igazolni.     

Házi segítségnyújtás 
19. § 

(1) Az önkormányzat a házi segítségnyújtást a szécsényi székhellyel mőködı Szécsény 
Kistérség Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás útján a társulási megállapodás 
szerint látja el. 
(2) A térítési díj megállapítása külön rendeletben történik. 
(3)  A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az, akinek 
egészségi állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását.  
(4)  Házi segítségnyújtás igénybevételét megelızıen vizsgálni kell a gondozási szükségletet. 
A szolgáltatás iránti kérelem alapján a gondozási szükséglet vizsgálatát a szolgáltató 
intézményvezetı végzi. 

a)  Ha a gondozási szükséglet vizsgálatát igénylı személy a vizsgálat eredményét 
vitatja, ennek felülvizsgálatát az intézmény fenntartójánál kérheti. 

b)  A gondozási szükségletrıl igazolást kell kiállítani, melynek nincs idıbeli 
érvényessége. Az igazolás kiállítását követı egy éven belül a gondozási szükséglet 
vizsgálatát csak akkor kell elvégezni, ha a benyújtott iratokból megállapítható hogy 
az igénylı személy gondozási szükségletében, vagy az ezt megalapozó 
körülményeiben lényeges változás következik be. 

c)  A házi segítségnyújtást az eljárásban megállapított 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)   A gondozási szükséglet vizsgálatáért, illetve felülvizsgálatáért nem kérhetı térítés.  
e)  A települési önkormányzat e rendelet 19. §-a szerint megállapított gondozási 

szükséglettel rendelkezı, házi segítségnyújtást igénylı személyek ellátásáról köteles 
gondoskodni. 

(5)  A házi segítségnyújtásért térítés díjat kell fizetni, melynek összegét évente egy 
alkalommal a képviselı-testület állapítja meg, melyet külön rendelet tartalmaz.  
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Nappali ellátás 
20. § 

 
(1)  A nappali ellátást, mint szociális szolgáltatást az önkormányzat a Hortenzia Idıskorúak 
Ellátásáért Kiemelten Közhasznú Alapítvánnyal (továbbiakban: Hortenzia Alapítvány) kötött 
ellátási szerzıdés útján látja el. 
(2)  A kérelmeket a Hortenzia Alapítvány képviselıjéhez (Szécsény, Rákóczi út 103.) kell 
benyújtani.    
(3)  A nappali ellátásban részesülı személy az ellátásért térítési díjat fizet. Az intézményi 
térítési díjat a fenntartó Hortenzia Alapítvány, míg a személyi térítési díjat az intézmény 
vezetıje állapítja meg. 
  

Családsegítés 
21. § 

 
(1)  Az önkormányzat a családsegítést a város közigazgatási területén szécsényi székhellyel 
mőködı Szécsény Kistérségi Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás útján a Társulási 
megállapodás szerint látja el.  
(2)  A szolgáltatás térítésmentes.  
(3)  A kérelmet elıterjeszteni Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetıjénél  lehet. 
(4)  Az ellátás biztosítását a Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetıjének  intézkedése alapozza meg. 
 

Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
22. § 

 
(1)  Az önkormányzat a jelzırendszeres házi segítségnyújtást szécsényi székhellyel mőködı 
Szécsény Kistérségi Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás útján a Társulási 
megállapodás szerint látja el. 
(2) A szolgáltatás térítésmentes, azonban a nem rászorult személy esetében a térítési díj 
összegét képviselı-testület állapítja meg, melyet külön rendelet tartalmaz. 
(3)  A kérelmet elıterjeszteni Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetıjénél lehet. 
(4)  Az ellátás biztosítását a Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat  intézményvezetıjének intézkedése alapozza meg. 
(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 
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 feltétel 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. 
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(10)  A súlyosan fogyatékosságot igazolni lehet  
a) ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy/és okirattal,  
b) az ellátás alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel. 

 
Közösségi ellátások 

23. § 

(1)  Az önkormányzat a közösségi ellátást a szécsényi székhellyel mőködı Szécsény 
Kistérségi Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás útján a Társulási megállapodás 
szerint látja el.      
(2)  A szolgáltatás térítésmentes.  
(3)  A kérelmet elıterjeszteni a Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetıjénél lehet. 
(4)  Az ellátás biztosítását a Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetıjének intézkedése alapozza meg. 

 
Adósságkezelési szolgáltatás  

24. §  
 

(1)  Az adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott 
lakhatást segítı ellátás. Az önkormányzat határozatában megjelölt idıponttól adósságkezelési 
szolgáltatásban részesítheti azt a családot, vagy személyt, 

a) akinek 
aa) az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, de legfeljebb 266.000 Ft összegő, 

hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerzıdésbıl adódó tartozás esetén az 
adósság  a 200.000 Ft-ot meghaladja, de legfeljebb 533.000 Ft összegő, a 
tartozás meghaladja a hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének 50 %-át és 
akinek az Szt. 55. § (2) bekezdésben meghatározott adósságok valamelyikénél 
fennálló tartozása legalább hat havi, vagy 

ab) a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, és  
b)  akinek a háztartásában az egy fıre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %–át, egyedül élı esetében a 200 %-
át, és az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkezik, és 

c)  aki Szécsény város közigazgatási területén olyan lakásban lakik, amelyben a 
lakhatás céljára szolgáló helyiségek (szobák, konyha, fürdıszoba, elıszoba, wc) 
összes alapterülete nem haladja meg a 80 négyzetmétert és legfeljebb komfortos 
minıségi kategóriába sorolható, 

feltéve, hogy vállalja az adósság és az önkormányzat által megállapított  
adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését (25 %-os önrész), továbbá 
az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.  

(2)  Az (1) bekezdés alkalmazása során adósságnak minısül: 
a)  lakhatási költségek körébe tartozó közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz, áram, víz- 

és csatornahasználati, valamint szemétszállítási díjtartozás, háztömböknél központi 
főtési díjtartozás), 

b)  önkormányzati bérlakás lakbérhátraléka, 
c) közösköltség-hátralék, 
d)  hitelintézetnél kötött lakáscélú kölcsönszerzıdésbıl fennálló hátralék. 

(3)  Az adósságkezelési szolgáltatás idıtartama – az (4) bekezdés szerinti eset kivételével – 
legfeljebb tizennyolc hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal hat hónappal 
meghosszabbítható. Ilyen indokolt eset, ha az adósságkezelésbe bevont személy önhibáján 
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kívül (pl. betegség, elemi kár, munkanélküliség, valamilyen szociális és társadalombiztosítási 
ellátás megszőnése miatt, stb.) került fizetésképtelen helyzetbe. 
(4) Ha a (2) bekezdés d) pontja szerinti adósság (3) bekezdés szerinti idıtartam alatt nem 
kezelhetı, az adósságkezelési szolgáltatás idıtartama legalább huszonnégy, de legfeljebb 
hatvan hónap amennyiben 

a)  az adósság összege meghaladja a 200.000 Ft-ot,  
b)  a tartozás meghaladja a hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének 50 %-át, és  
c)  az adós hozzájárul az adósságkezelés idıtartamára a támogatás összegét biztosító 

jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak ingatlanára történı    
bejegyzéséhez, illetıleg feljegyzéséhez.  

(5)  A jelzálogjog bejegyzésének és az elidegenítési és terhelési tilalom ténye feljegyzésének 
kezdeményezésérıl az adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot megállapító határozat 
rendelkezik. E határozat egy példányát az ingatlanügyi hatósághoz a leírt bejegyzés céljából 
meg kell küldeni.  
(6)  A Magyar Állam az 1988. december 31-ét megelızın hatályban volt jogszabályok 
alapján felvett egyes lakáscélú kölcsönökbıl eredı adósságok rendezésérıl szóló 
kormányrendelet alapján megvásárolt követelésével összefüggésben történı befizetésrıl a 
hitelszerzıdéssel érintett ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat javára lemond. 
(7)  Az adósságkezelési szolgáltatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható 
meg, függetlenül a lakásban élı személyek és háztartások számától. 
(8)  Az Szt. 38. § (5) bekezdése alapján az adósságkezelési szolgáltatásban részesülı 
személy a szolgáltatás idıtartama alatt lakásfenntartási támogatásra jogosult.  
(9)  Adósságcsökkentési támogatás mértéke az adósság 75 %-áig, de legfeljebb 200.000 Ft 
összegig, hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerzıdés esetén legfeljebb 400.000 Ft 
összegig terjedhet. Az adós vállalásától függıen a támogatás nyújtható egy összegben, vagy 
havi részletekben.      
Hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerzıdésbıl adódó tartozás esetén az önkormányzat és 
az adós arra vonatkozó megállapodást köthet, hogy az adós – garanciát vállalva a 
részletfizetés teljesítésére vonatkozóan – számára megállapításra kerülı önrész részleteinek 
megfelelıen több havi összeget az önkormányzat számlájára – egy összegben történı 
megfizetéssel – kaucióként teljesít. A kaució összege az utolsó önrész összegének 
megfizetésével visszajár, vagy az adós vállalásától függıen a kaució összegébıl kerülhet 
kiegyenlítésre az önrész utolsó részleteinek összege.  
(10)  Nem részesülhet adósságkezelési szolgáltatásban az a  kérelmezı, illetve a vele közös 
háztartásban lakó személy, aki  

a)  lakása egészét, vagy egy részét bérbe adja, használatra átengedte, nem lakás céljára 
használja, vagy egyéb módon hasznosítja, 

b)  lakására életjáradéki vagy öröklési szerzıdést kötött, 
c)  az általuk lakott lakáson kívüli, részben vagy egészben a tulajdonukat képezı 

lakáshoz kéri a támogatást, 
d)  lakást önkényesen foglalt el, 
e)  a támogatás feltételei tekintetében valótlan adatot szolgáltat. 

(11)  Azonos feltételek esetén elsıbbséget élvez az a kérelmezı, aki: 
a) családjában legalább 3 kiskorú gyermeket nevel, vagy 
b) gyermekét egyedül neveli, vagy 
c) a tartozások közül csak egyféle tartozással rendelkezik. 

(12)  Támogatás csak a költségvetésben e célra meghatározott keret összegéig állapítható 
meg. 
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(13)  Az Szt. 55/B § (1) bekezdése alapján az adósságcsökkentési támogatást meg kell 
szüntetni és a kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha az adós az adósságkezelési tanácsadó 
szervezettel kötött megállapodásban rögzített kötelezettségeit nem teljesíti. 
(14)  A (13) bekezdés szerint megszüntetett adósságcsökkentési támogatás 24 hónapon belül 
ismételten nem állapítható meg. 
(15)  A hitellel terhelt  ingatlan becsült értékét a helyben kialakult forgalmi értékek 
figyelembe vételével az önkormányzat jegyzıje, vagy az általa megbízott ingatlanszakértı 
állapítja meg. 
 

Adósságkezelési tanácsadás 
25. §  

 
(1)  Az adósságkezelési tanácsadó (továbbiakban tanácsadó) Szécsény Kistérség Szociális 
Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálata keretében mőködik. 
(2)  A tanácsadó feladata: 

a)  az adósságkezelési szolgáltatás biztosítása iránti kérelmek és mellékleteik átvétele, 
a  kérelmek döntésre történı elıkészítése az átvételtıl számított 20 napon belül, 

b)  döntést követıen - a határozat jogerıre emelkedése után 8 napon belül - 
adósságkezelési megállapodás megkötése, 

c)  adósságkezelési tanácsadás, folyamatos kapcsolattartás az adóssal a szolgáltatás 
idıtartama alatt és további 3 hónapig. 

(3)  A tanácsadó az (2) bekezdés a) pont végrehajtása során 
a)  ellenırzi a kérelmeket és a mellékleteket, indokolt esetben felhívja a kérelmezıt a 

hiányosságok pótlására, 
b)  környezettanulmányban felveszi az alapvetı adatokat a lakásban élı személyekrıl, a 

lakás jellemzıirıl, 
c)  számba veszi a fizetési hátralékok teljes körét, adósságtípusonként 

felhalmozódásának idejét, 
d) megvizsgálja az adós háztartásának gazdálkodását, fogyasztási szokásait, a jellemzı 

rendszeres kiadások és bevételek arányát, fizetési kapacitását, 
e)  megismeri az adós motiváltságát, elhatározásának erısségét az adósságkezelési 

szolgáltatásban történı részvételre,  az adósságállomány törlesztésére, 
f)  vizsgálja az adósságkezelés várható eredményességét, 
g)  az adóssal közösen stratégiát, olyan megoldási tervet dolgoz ki, amely alkalmas az 

adósság rendezésére, 
h)  Az a)–g) pontok alapján javaslatot tesz a Polgármesteri Hivatal által kijelölt szociális 

ügyintézı számára az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelem teljesítésére, a 
kezelésbe vonható adósságok körére, figyelemmel a lakhatást leginkább 
veszélyeztetı adósságokra. 

(4)  A tanácsadó az adósságcsökkentési támogatásról szóló Szociális Bizottsági döntést 
követıen az (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint adósságkezelési 
megállapodást köt az adóssal. 
(5)  A (4) bekezdésben meghatározott megállapodás az adósság rendezésének feltételeit, a 
feleknek az adósságkezelési szolgáltatás idıtartama alatti kötelezettség vállalásait és azok 
teljesítésének módját tartalmazza. 
(6)  A megállapodás tartalmi elemei különösen: 

a) a tanácsadó javaslata és az adós vállalása az adós háztartás fogyasztásának tudatos 
gazdálkodására, 

b) a tanácsadás felajánlása az adósnak a hitelezıvel kötendı megállapodáshoz, az adós 
törlesztési kapacitásának kiszámítása az önrész teljesítéséhez, 
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c) az adós hozzájárulása a tanácsadó részére személyi adatainak kezelésére, az 
adósságra vonatkozó információk és adatok nyilvántartásához, a változások 
követéséhez, az adósságkezelési megállapodásban foglaltak folyamatos figyelemmel 
kisérése, 

d)  az adós és a tanácsadó havonkénti kapcsolattartásának szabályai az adósságkezelés 
idıtartamára és további 3 hónapig, 

e)  a tanácsadóval és a hitelezıvel kötött megállapodások be nem tartásának 
jogkövetkezményei, az adós nyilatkozata a következmények tudomásul vételérıl. 

(7)  A (2) bekezdés c) pontja szerinti kapcsolattartás során, az adósságkezelési tanácsadás 
keretében a tanácsadó tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeirıl, 

a) az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós háztartásának gazdálkodását, fizetési 
kapacitását és készségét, és ennek alapján javaslatot tesz az adósságkezelési 
szolgáltatásba történı bevonásra, 

b) az adósság rendezésének feltételeirıl az adóssal írásos megállapodást köt (a 
továbbiakban adósságkezelési megállapodás) 

c)  az adósságkezelés idıtartama alatt az adóssal kapcsolatot tart és legalább havonta 
egy személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kíséri az adósságkezelési 
megállapodásban foglaltak betartását, 

d)  szükség esetén kezdeményezi az adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó döntés 
módosítását. 

(8)  Az adósságkezelési szolgáltatás idıtartama alatt az adós együttmőködik a tanácsadóval. 
Az együttmőködés során az adós köteles 

a)  hozzájárulni az adósságára vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi 
megismeréséhez és nyilvántartásához, 

b)  aktívan közremőködni az adósságkezelési megállapodás kidolgozásában, 
c)  havonta legalább egy alkalommal, a tanácsadóval személyesen találkozni és 

tájékoztatni az adósságkezelési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról. Az 
adósságcsökkentési támogatásban részesülı személy az adósságcsökkentési 
támogatásról szóló jogerıs határozat birtokában a hitelezıvel szerzıdést köt a 
tartozása megfizetésérıl. 

(9)  Az adósságcsökkentési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell: 
a)  a jövedelemnyilatkozatokat, 
b) az adósságot, illetve adósságokat bizonyító iratokat, 
c)  adós nyilatkozatát arról, hogy az adósságkezelési tanácsadást vállalja és 

közremőködik az  adósság megszüntetésében,  
d)  az adós nyilatkozatát arról, hogy nem rendelkezik egynél több lakás tulajdonjogával, 

bérleti haszonélvezeti jogával, vagy egyéb ingatlannal,  
e)  hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerzıdésbıl adódó tartozás esetén az adós 

hozzájárul az adósságkezelés idıtartamára a támogatás összegét biztosító 
jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak ingatlanára történı 
bejegyzéséhez, illetve  feljegyzéséhez. 

 

V. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
26. §  

(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.   
 
(2)  A hatályba lépés napján már benyújtott, de el nem bírált kérelmek esetében is e rendelet 
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rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(3)  E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti a szociális rászorultságtól 
függı pénzbeli és természetbeli ellátásokról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 
szóló 9/2007.(III.28.) önkormányzati rendelet, és az ezt módosító 35/2007.(X.26.), a 
8/2008.(IV.16.), a 3/2009.(II.18.), a 15/2009.(VIII.19.), a 24/2009.(XII.30.) és a 4/2010.(I.27.) 
önkormányzati rendelet. 
 
 
Szécsény, 2011. március  29. 
 
 
 
 
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  

címzetes fıjegyzı 

Stayer László  
polgármester 

 
 
Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került: 
Szécsény, 2011. március 30. 
 
 
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  

címzetes fıjegyzı 

 

 
 
 
 

 
 

 


