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Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2011.(III.30.) önkormányzati rendelete 

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és  
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 

 
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 

 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdésében, a 26. § (1)-(2) bekezdésében, 
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
29. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:1  
 

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
A rendelet célja 

1. § 
(1) E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében 
meghatározza a vonatkozó magasabb rendű 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)2 A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-ában meghatározott személyekre terjed ki.  
(2)-(3)3 
(4)4 A rendelet hatálya, a Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Tárulás 
alapító okiratában rögzítetteknek megfelelően, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
vonatkozásában kiterjed a társult települések közigazgatási területén életvitelszerűen élő, 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyre az alábbiak szerint: 
a)  Gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében  

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

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

                                                      
1 Módosította a 29/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. január 1-jétől. 
2 Módosította a 29/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. január 1-jétől. 
3 Hatályon kívül helyezte a 29/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2014. január 1-jétől. 
4 Módosította a 19/2013.(VIII.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2013. augusztus 22-től. 



 2 

c)  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében:  
Szécsény, Ludányhalászi, Magyargéc, Nógrádszakál, Piliny, Szécsényfelfalu, települések 
közigazgatási területe. 

d)  Családsegítési szolgáltatás tekintetében: 
Szécsény, Hollókő, Ludányhalászi, Magyargéc, Nógrádmegyer, Nógrádsipek, 
Nógrádszakál, Piliny, Rimóc, Szécsényfelfalu, Varsány települések közigazgatási 
területe. 

e)  Közösségi szolgáltatások tekintetében:  
Szécsény, Hollókő, Ludányhalászi, Magyargéc, Nógrádmegyer, Nógrádsipek, 
Nógrádszakál, Piliny, Rimóc, Szécsényfelfalu települések közigazgatási területe. 

Értelmező 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 rendelkező közeli hozzátartozók közössége,  

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

fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint 
tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, 
felsőoktatási 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 megelőzően is fennállt (a 
továbbiakban: fogyatékos gyermek) 

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

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

kivéve, ha élettársa van,  
e)  különélő: a házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha lakcímük különböző, 
f) háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező személyek közössége, 
g) elemi kár: kizárólag életvitelszerűen lakott lakóépületet érintő tűz, elemi csapás (így 

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

 

Az ellátások formái 
4. § 

(1)5 
(2) Az Önkormányzat szociális rászorultság esetén e rendeletben meghatározott feltételek 
szerint a jogosult számára az alábbi természetbeni ellátásokat állapítja meg: 

a)6 
b) köztemetés, 
c)7 
d)8 

                                                      
5 Hatályon kívül helyezte a 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2015. március 1-jétől. 
6 Hatályon kívül helyezte a 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2015. március 1-jétől. 
7 Hatályon kívül helyezte a 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2015. március 1-jétől. 
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(3)  A szociális gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatások: 
a)  étkeztetés, 
b)  családsegítés, 
c)  házi segítségnyújtás, 
d)   jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,  
e)  közösségi ellátások, 
f)   nappali ellátás, 
g)  adósságkezelés és adósságrendezés.  

(4)  A Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Tárulás9 a - társult 
településeken -  a szociálisan rászorultak részére a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató 
Központ10 fenntartásával az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapszolgáltatásokat biztosítja: 

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

 
Hatásköri szabályok 

5. § 
(1) 11  
(2) 12 
(3) A polgármester hatáskörébe tartozik:  

a) 13 
b) 14  
c) szociális étkeztetés15 
d) 16 

megállapítása, módosítása, megszüntetése és felülvizsgálata. 
(4) 17    
(5)  A Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ18 - Szécsény Térsége 
Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás19 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)  jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
d)  gyermekjóléti szolgáltatás, 
e)  közösségi szolgáltatások. 

 

                                                                                                                                                                      
8 Hatályon kívül helyezte a 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2015. március 1-jétől. 
9 Társulás megnevezését módosította a 16/2013.(VI.19.) önkormányzati rendelet. 
10 Intézmény megnevezését módosította a 16/2013.(VI.19.) önkormányzati rendelet. 
11 Hatályon kívül helyezte a 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2015. március 1-jétől. 
12 Hatályon kívül helyezte a 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2015. március 1-jétől. 
13 Hatályon kívül helyezte a 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2015. március 1-jétől. 
14 Hatályon kívül helyezte a 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2015. március 1-jétől. 
15 Beiktatta az 1/2013.(I.30.) rendelet. Hatályos: 2013. február 1-jétől. 
16 Hatályon kívül helyezte a 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2015. március 1-jétől. 
17 Hatályon kívül helyezte a 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2015. március 1-jétől. 
18 Intézmény megnevezését módosította a 16/2013.(VI.19.) önkormányzati rendelet. 
19 Társulás megnevezését módosította a 16/2013.(VI.19.) önkormányzati rendelet. 
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Az ellátások pénzügyi feltétele, a pénzügyi források felhasználásának rendje20  
5/A. § 

(1)  A szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások pénzügyi fedezetét és a felhasználható 
pénzügyi keretet az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben kell meghatározni.  
(2) Az önkormányzat által nem kötelezendően nyújtandó szociális és gyermekvédelmi 
ellátások megállapítására csak abban az évben van lehetőség, amelyben az éves 
költségvetésről szóló önkormányzati rendelet alapján, az ellátások megállapításához 
szükséges források rendelkezésre állnak. 

 
Az ellátások kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének általános szabályai21 

5/B. § 
(1) 22   
(2) Az e rendelettel megállapított ellátások jogosultsági feltételeinek fennállását – a 
jogosultság megállapítását követően is – az önkormányzati hivatal szociális feladatokat ellátó 
szervezeti egysége bármikor jogosult ellenőrizni. 
(3)  Amennyiben a (2) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a 
jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, úgy az önkormányzati hivatal szociális 
feladatokat ellátó szervezeti egysége az ellátás megszüntetése iránt intézkedik. 

 
II. FEJEZET 

AZ EGYES PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 
 

6. §23 
 

7. §24 
 

8. §25 
 

Köztemetés 
9. § 

(1)  A haláleset szerint illetékes önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben - a 
halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül - gondoskodik az elhunyt személy 
közköltségen történő eltemettetéséről, ha  

a) nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy  
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről 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 főre jutó    
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, 
egyedül élő esetén 250 %-át. 
 

10. §26 
 

Szociális földprogram keretében nyújtott támogatás 

                                                      
20 Beiktatta a 29/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. január 1-jétől. 
21 Beiktatta a 29/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. január 1-jétől. 
22 Hatályon kívül helyezte a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2015. március 1-jétől. 
23 Hatályon kívül helyezte a 9/2012.(III.28.) rendelet. Hatálytalan: 2012. április 1-jétől.  
24 Hatályon kívül helyezte a 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2015. március 1-jétől. 
25 Hatályon kívül helyezte a 29/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2014. január 1-jétől. 
26 Hatályon kívül helyezte a 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2015. március 1-jétől. 
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11. §27 
 

11/A. §28 
(1) A szociális földprogram működtetésének célja a szociálisan hátrányos helyzetű emberek 

megélhetését segíteni, életminőségét javítani, önálló egzisztencia teremtési esélyeit 
növelni, az állami közfoglalkoztatásra irányuló törekvéseivel összhangban az alacsony 
jövedelmű emberek gazdasági aktivizálása értékteremtő munka lehetőségének 
biztosításával.  

(2)29  Az (1) bekezdésben megfogalmazott célok megvalósítását az önkormányzati tulajdonú 
Szécsényi belterület 1968 hrsz. alatt nyilvántartott 7.067 m2 nagyságú illetve  Szécsény 
belterületi 1982 hrsz-on nyilvántartott, 8 ha 0957 m2 területű  földterület szolgálja.  

(3)30  A szociális földprogram megvalósító szervezete a Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 
(4)  A szociális földprogram működtetésének ellenőrző szerve a Szociális Bizottság.  
 

12. §31 
 

III FEJEZET 
EGYÉB RENDELKEZÉSEK, ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 

Foglakoztatást helyettesítő támogatásra32 való jogosultság egyéb feltételei 
13. § 

(1) Az az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki foglakoztatást helyettesítő 
támogatásra33 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 rendeltetésszerű használata, 

b)  a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott 
található szemét és lom eltávolítására, 

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

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

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

fertőtlenítése, 
f)  az ingatlan valamint a hozzátartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való 

mentesítése, 
g)  állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása. 

(2)  A kérelező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását 
követően 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 foglakoztatást helyettesítő támogatásra34 
jogosult személynek, aki az (1)-(2) bekezdésben foglalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy 

                                                      
27 Hatályon kívül helyezte a 20/2012.(VIII.13.) rendelet. Hatálytalan: 2012. augusztus 13-tól. 
28 Beiktatta a 19/2011.(VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől  
29 Módosította a 20/2012.(VIII.13.) rendelet. Hatályos: 2012. augusztus 13-tól. 
30 Módosította a 20/2012.(VIII.13.) rendelet. Hatályos: 2012. augusztus 13-tól. 
31 Hatályon kívül helyezte az 1/2013.(I.30). rendelet. Hatálytalan: 2013. február 1-jétől. 
32 Támogatási forma megnevezését módosította a 21/2011.(X.04.) rendelet. Hatályos: 2011. október 5-től.  
33 Támogatási forma megnevezését módosította a 21/2011.(X.04.) rendelet. Hatályos: 2011. október 5-től. 
34 Támogatási forma megnevezését módosította a 21/2011.(X.04.) rendelet. Hatályos: 2011. október 5-től. 
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nem gondoskodik annak fenntartásáról.  
(4)  A jogosultság feltételeként az (1)-(2) bekezdésben foglalt szabályok betartását az 
önkormányzat Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ35 bevonásával ellenőrzi. 

 
14. §36 
15. §37 
16. §38 
17. §39 

 
IV. Fejezet 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 
 

Étkeztetés 
18. § 

(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 
meleg étkezéséről 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 fenntartó és szolgáltató helyi önkormányzat ellátási kötelezettségének a Szécsényi 
AGRO-HELP Nonprofit Kft-vel (Szécsény, Rákóczi út 90.) vásárolt élelmezésre kötött 
közszolgáltatási ellátási szerződés útján tesz eleget.40 
(3) Az ellátás igénybevételének módja: 
a) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást 
igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli, vagy írásbeli indítványára történik.  
b) A szociális étkeztetést igénybevevői kérelmeket a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 
Hatósági és Szervezési Osztályára kell benyújtani.41  
c) A szolgáltató vezetője a kérelmezővel az ellátás megkezdése előtt megállapodást köt. 
d) A megállapodás tartalmazza: az ellátás megkezdésének időpontját,az ellátás időtartamát,az 
igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát, a személyi térítési díj 
megállapítására,fizetésére vonatkozó szabályokat, az ellátás megszüntetésének módjait, az 
igénybevevő természetes személyazonosító adatait.42 

Házi segítségnyújtás 
19. § 

(1) Az önkormányzat a házi segítségnyújtást a szécsényi székhellyel működő Szécsény 
Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás43 útján a társulási megállapodás 
szerint látja el. 
(2) A térítési díj megállapítása külön rendeletben történik. 

                                                      
35 Intézmény megnevezését módosította a 16/2013.((VI.19.) önkormányzati rendelet.  
36 Hatályon kívül helyezte a 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2015. március 1-jétől. 
37 Hatályon kívül helyezte a 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2015. március 1-jétől. 
38 Hatályon kívül helyezte a 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2015. március 1-jétől. 
39 Hatályon kívül helyezte a 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2015. március 1-jétől. 
40 Módosította az 1/2013.(I.30.) rendelet. Hatályos: 2013. február 1-jétől. 
41 Módosította az 1/2013.(I.30.) rendelet. Hatályos: 2013. február 1-jétől. 
42 Módosította a 19/2012.(VII.06.) rendelet. Hatályos: 2012. július 6-tól. 
43 Társulás megnevezését módosította a 16/2013.(VI.19.) önkormányzati rendelet. 
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(3)  A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az, akinek 
egészségi állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását.  
(4)  Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. 
A szolgáltatás iránti kérelem alapján a gondozási szükséglet vizsgálatát a szolgáltató 
intézményvezető végzi. 

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

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

c)  A házi segítségnyújtást az eljárásban megállapított napi gondozási szükségletnek 
megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási 
szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető 
tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. 

d)   A gondozási szükséglet vizsgálatáért, illetve felülvizsgálatáért nem kérhető térítés.  
e)  A települési önkormányzat e rendelet 19. §-a szerint megállapított gondozási 

szükséglettel rendelkező, házi segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról köteles 
gondoskodni. 

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

 
Nappali ellátás 

20. § 
(1)  A nappali ellátást, mint szociális alapszolgáltatást az önkormányzat a Ferences 
Szegénygondozó Nővérek Szerzetesrendjével kötött ellátási szerződés útján látja el.44 
(2)  A kérelmeket a Ferences Szegénygondozó Nővérek Szerzetesrendje képviselőjéhez 
(Szécsény, Haynald Lajos utca 12.) kell benyújtani.45    
(3)  A nappali ellátásban részesülő személy az ellátásért térítési díjat fizet. Az intézményi 
térítési díjat a fenntartó Ferences Szegénygondozó Nővérek Szerzetesrendje, míg a személyi 
térítési díjat az intézmény vezetője állapítja meg.46 
  

Családsegítés 
21. § 

(1)  Az önkormányzat a családsegítést a város közigazgatási területén szécsényi székhellyel 
működő Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás47 útján a Társulási 
megállapodás szerint látja el.  
(2)  A szolgáltatás térítésmentes.  
(3)  A kérelmet előterjeszteni Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ48 
intézményvezetőjénél  lehet. 
(4)  Az ellátás biztosítását a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ49 
intézményvezetőjének intézkedése alapozza meg. 
 

 

                                                      
44 Módosította a 29/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. január 1-jétől. 
45 Módosította a 29/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. január 1-jétől. 
46 Módosította a 29/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. január 1-jétől. 
47 Társulás megnevezését módosította a 16/2013.(VI.19.) önkormányzati rendelet. 
48 Intézmény megnevezését módosította a 16/2013.(VI.19.) önkormányzati rendelet. 
49 Intézmény megnevezését módosította a 16/2013.(VI.19.) önkormányzati rendelet. 
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Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
22. § 

(1)  Az önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást szécsényi székhellyel működő 
Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás50 útján a Társulási 
megállapodás szerint látja el. 
(2) A szolgáltatás térítésmentes, azonban a nem rászorult személy esetében a térítési díj 
összegét képviselő-testület állapítja meg, melyet külön rendelet tartalmaz. 
(3)  A kérelmet előterjeszteni Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ51 
intézményvezetőjénél lehet. 
(4)  Az ellátás biztosítását a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ52 
intézményvezetőjének intézkedése alapozza meg. 
(5)  A szociális rászorultságot a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás 
esetében vizsgálni kell. 
(6)  A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan 
rászorult az egyedül élő 65 év feletti személy, az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy 
pszichiátriai beteg személy, vagy a kétszemélyes háztartásban élő 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 egyidejű fennállásán alapul, 
valamennyi feltételt igazolni kell. 
(9)  Súlyosan fogyatékos a külön jogszabály szerinti fogyatékossági támogatásban, vakok 
személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy. 
(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 működő Szécsény 
Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás53 útján a Társulási megállapodás 
szerint látja el.      
(2)  A szolgáltatás térítésmentes.  
(3)  A kérelmet előterjeszteni a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ54 
intézményvezetőjénél lehet. 
(4)  Az ellátás biztosítását a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ55 
intézményvezetőjének intézkedése alapozza meg. 

 
24. §56  

 
 
 
 

                                                      
50 Társulás megnevezését módosította a 16/2013.(VI.19.) önkormányzati rendelet. 
51 Intézmény megnevezését módosította a 16/2013.(VI.19.) önkormányzati rendelet. 
52 Intézmény megnevezését módosította a 16/2013.(VI.19.) önkormányzati rendelet. 
53 Társulás megnevezését módosította a 16/2013.(VI.19.) önkormányzati rendelet. 
54 Intézmény megnevezését módosította a 16/2013.(VI.19.) önkormányzati rendelet. 
55 Intézmény megnevezését módosította a 16/2013.(VI.19.) önkormányzati rendelet 
56 Hatályon kívül helyezte a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2015. március 1-jétől. 
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Hátralékkezelési tanácsadás57 
25. §  

(1)  A hátralékkezelési58 tanácsadó (továbbiakban tanácsadó) Szécsény és Térsége 
Humánszolgáltató Központ59 keretében működik. 
(2)  A tanácsadó feladata: 

a)  a hátralékkezelési60 szolgáltatás biztosítása iránti kérelmek és mellékleteik átvétele, 
a  kérelmek döntésre történő előkészítése az átvételtől számított 20 napon belül, 

b)  döntést követően - a határozat jogerőre emelkedése után 8 napon belül - 
hátralékkezelési61 megállapodás megkötése, 

c)  hátralékkezelési62 tanácsadás, folyamatos kapcsolattartás az adóssal a szolgáltatás 
időtartama alatt és további 3 hónapig. 

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

hiányosságok pótlására, 
b)  környezettanulmányban felveszi az alapvető adatokat a lakásban élő személyekről, a 

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

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

rendszeres kiadások és bevételek arányát, fizetési kapacitását, 
e)  megismeri a hátralékos motiváltságát, elhatározásának erősségét a hátralékkezelési 

támogatásban történő felvételére,63 
f)  vizsgálja az hátralékkezelés64 várható eredményességét, 
g)  az adóssal közösen stratégiát, olyan megoldási tervet dolgoz ki, amely alkalmas az 

hátralék rendezésére65, 
h)  Az a)-g) pontok alapján javaslatot tesz a Hivatal által kijelölt szociális ügyintéző 

számára a hátralékkezelési támogatás iránti kérelem teljesítésére, a kezelésbe 
vonható hátralékok körére, figyelemmel a lakhatást leginkább veszélyeztető 
hátralékokra.66 

(4)  A tanácsadó az adósságcsökkentési támogatásról szóló Szociális Bizottsági döntést 
követően az (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint hátralékkezelési 
megállapodást köt a hátralékossal.67 
(5)  A (4) bekezdésben meghatározott megállapodás a hátralék68 rendezésének feltételeit, a 
feleknek az hátralékkezelési támogatás69 időtartama alatti kötelezettség vállalásait és azok 
teljesítésének módját tartalmazza. 
(6)  A megállapodás tartalmi elemei különösen: 

a) a tanácsadó javaslata és a hátralékos vállalása a hátralékos70 háztartás 
fogyasztásának tudatos gazdálkodására, 

                                                      
57 Módosította a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-jétől. 
58 Módosította a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-jétől. 
59 Intézmény megnevezését módosította a 16/2013.(VI.19.) önkormányzati rendelet. 
60 Módosította a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-jétől. 
61 Módosította a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-jétől. 
62 Módosította a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-jétől. 
63 Módosította a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-jétől. 
64 Módosította a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-jétől. 
65 Módosította a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-jétől. 
66 Módosította a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-jétől. 
67 Módosította a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-jétől. 
68 Módosította a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-jétől. 
69 Módosította a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-jétől. 
70 Módosította a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-jétől. 
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b) a tanácsadás felajánlása a hátralékosnak71 a hitelezővel kötendő megállapodáshoz, a 
hátralékos72 törlesztési kapacitásának kiszámítása az önrész teljesítéséhez, 

c) a hátralékos73 hozzájárulása a tanácsadó részére személyi adatainak kezelésére, az 
adósságra vonatkozó információk és adatok nyilvántartásához, a változások 
követéséhez, a hátralékkezelési megállapodásban74 foglaltak folyamatos 
figyelemmel kisérése, 

d)  a hátralékos75 és a tanácsadó havonkénti kapcsolattartásának szabályai a 
hátralékkezelés időtartamára76 és további 3 hónapig, 

e)  a tanácsadóval és a hitelezővel kötött megállapodások be nem tartásának 
jogkövetkezményei, a hátralékos77 nyilatkozata a következmények tudomásul 
vételéről. 

(7)  A (2) bekezdés c) pontja szerinti kapcsolattartás során, a hátralékkezelési78 tanácsadás 
keretében a tanácsadó tájékoztatja a hátralékost a hátralékkezelés formáiról79, feltételeiről, 

a) a hátralékos hozzájárulásával megvizsgálja a hátralékos háztartásának 
gazdálkodását80, fizetési kapacitását és készségét, és ennek alapján javaslatot tesz az 
adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonásra, 

b) a hátralék rendezésének feltételeiről a hátralékossal írásos megállapodást köt (a 
továbbiakban hátralékkezelési megállapodás)81 

c)  a hátralékkezelés időtartama alatt a hátralékossal kapcsolatot tart82 és legalább 
havonta egy személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kíséri az 
adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartását, 

d)  szükség esetén kezdeményezi a hátralékkezelési83 támogatásra vonatkozó döntés 
módosítását. 

(8)  A hátralékkezelési támogatás időtartama alatt a hátralékos együttműködik a 
tanácsadóval.84 

Az együttműködés során a hátralékos köteles 
a)  hozzájárulni a hátralékra85 vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi 

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

tájékoztatni a hátralékkezelési86 megállapodásban foglaltak végrehajtásáról. A 
hátralékkezelési támogatásban részesülő személy a hátralékkezelési támogatásról87 
szóló jogerős határozat birtokában a hitelezővel szerződést köt a tartozása 
megfizetéséről. 

 

                                                      
71 Módosította a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-jétől. 
72 Módosította a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-jétől. 
73 Módosította a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-jétől. 
74 Módosította a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-jétől. 
75 Módosította a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-jétől. 
76 Módosította a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-jétől. 
77 Módosította a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-jétől. 
78 Módosította a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-jétől. 
79 Módosította a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-jétől. 
80 Módosította a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-jétől. 
81 Módosította a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-jétől. 
82 Módosította a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-jétől. 
83 Módosította a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-jétől. 
84 Módosította a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-jétől. 
85 Módosította a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-jétől. 
86 Módosította a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-jétől. 
87 Módosította a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-jétől. 
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(9)  A hátralékcsökkentési88 támogatás iránti kérelemhez csatolni kell: 
a)  a jövedelemnyilatkozatokat, 
b) a hátralékot, illetve hátralékokat89 bizonyító iratokat, 
c)  hátralékos nyilatkozatát arról, hogy a hátralékkezelési tanácsadást vállalja és 

közreműködik a hátralék megszüntetésében, 90 
d)  91 
e)  92 

V. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
26. §  

(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.   
(2)  A hatályba lépés napján már benyújtott, de el nem bírált kérelmek esetében is e rendelet 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(3)  E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális rászorultságtól 
függő 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. 
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Szécsény, 2015. március 1-jén. 
 
 

                                                      
88 Módosította a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-jétől. 
89 Módosította a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-jétől. 
90 Módosította a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-jétől. 
91 Hatályon kívül helyezte a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatálytallan: 2015. március 1-jétől. 
92 Hatályon kívül helyezte a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatálytallan: 2015. március 1-jétől. 


