
Szerencs Város Önkormányzatának 
1/2009. (I. 22.) 
RENDELETE  

a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló  
7/2008. (III. 20.) rendelete módosítására  

 
 
Szerencs Város Képviselő-testülete a  szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 
7/2008. (III. 20.) rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 

A R. II. fejezete az 5. §-t megelőzően a következő alcímmel egészül ki és ezzel egyidejűleg az 
5. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„Aktív korúak ellátása 
 

5. § 
 

(1) Az aktív korúak ellátására jogosult  
a) 55 . életévét betöltött, vagy 
b) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő személy – feltéve, hogy a családban élő 

gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a családok 
támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti gyermekgondozási 
támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben és a 
gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben (Gyvt. 41. § (3) bek.) 
nem tudják biztosítani –  

részére a rendszeres szociális segély megállapításának feltétele, hogy az önkormányzat 
döntése alapján kijelölt, az önkormányzat családsegítő feladatokat ellátó intézményével 
együttműködési kötelezettségét nyilatkozatban vállalja. 

 
(2) Az együttműködés keretében 

a) az önkormányzat családsegítő feladatokat ellátó intézményével nyilvántartásba veteti 
magát, 

b) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt 
szervvel, 

c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat, mely - az együttműködő 
személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva - kiterjedhet 

- egyéni képességeket fejlesztő foglalkozáson, 
- munkatanácsadáson, munkába állást elősegítő, 
- élethelyzet javító, problémamegoldó programokon, 
- önsegítő csoportfoglalkozáson, 
- életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozáson,  
- életvezetési tanácsadáson, 
- a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő, különösen az általános iskolai 

végzettség, az első szakképesítés megszerzésére irányuló oktatásban, képzésben 
történő részvételre,  

d) az együttműködésre kijelölt szervvel 3 havi rendszerességgel kapcsolatot tart, a (6) 
bekezdés d) pontjában meghatározott formában. 
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(3) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén az önkormányzat családsegítő 
feladatokat ellátó intézményének munkatársa - amennyiben az aktív korúak ellátására 
jogosult személy nem tartja be az együttműködés eljárási szabályait, a szolgálatnál nem 
jelenik meg az előírt határidőre, nem teljesíti a beilleszkedést elősegítő programban 
foglaltakat - 3 napon belül megkeresi a jogosultat és megvizsgálja a mulasztás okát.  

 
(4) Az aktív korúak ellátására jogosult személy amennyiben önhibáján kívül nem tesz eleget 

kötelezettségének, az akadályoztatás megszűnését követő 8 napon belül azt igazolni 
köteles és az akadály elhárulását követően köteles megkezdeni, illetve folytatni az 
együttműködést. 

 
(5) Amennyiben az aktív korúak ellátására jogosult személy önhibájából nem tesz eleget 

kötelezettségének, 5 munkanapon belül az önkormányzat családsegítő feladatokat ellátó 
intézménye jelzi a jogosultságot megállapító szervnek az együttműködés létrejöttének 
elmaradását, illetve megszegését. 

 
(6) Az aktív korúak ellátására jogosult személy az ellátás folyósításának időtartama alatt az 

Szt. 37/D §-ban és a jelen rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltak szerint együttműködni 
köteles,  azaz  
a) a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül megjelenik az 

együttműködésre kijelölt szervnél,   
b) a megjelenést követő 60 napon belül írásban megállapodást köt a beilleszkedését 

segítő programról, 
c) az együttműködési megállapodásban foglaltakat betartja, 
d) legalább 3 havonta felkeresi az együttműködésre kijelölt szervet.  
 

(7) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a rendszeres 
szociális segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális segély folyósításának 
időtartama alatt az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló együttműködési 
kötelezettségét neki felróhatóan 2 éven belül ismételten megszegi.” 

 
 

2. § 
 

E rendelet 2009. február 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő, 
határozattal még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell. 
 
Szerencs, 2009. január 22. 
 
 
 

Dr. Bíró László sk.  Rónavölgyi Endréné sk. 
       címzetes főjegyző           polgármester 
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