
 1

 
Heréd Községi Önkormányzat 

4/2009.(II.10.) rendelete 
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

7/2008.(IV.1.) rendelete módosítására 
 
Heréd Község önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. III. tv. (továbbiakban:Szt.) 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
2008. évi CVII. tv. módosításaira figyelemmel a szociális ellátások helyi szabályairól 
szóló 7/2008.(IV.1.) rendelete (a továbbiakban:R.) módosítására a következő rendeletet 
alkotja: 
 
1.§ (1) A R. 3.§ (5) bek-ben a „Közigazgatási” szövegrész helyébe az  

„Államigazgatási” szövegrész lép. 
 

 (2) A R. 3.§ (13) bek-e a „rendszeres szociális segélyt” szövegrészt követően  
 kiegészül a következő „rendelkezésre állási támogatást” szövegrésszel. 

 
2.§ (1) A R. 5.§-át megelőző „rendszeres szociális segély” alcím helyébe az  
 „aktív korúak ellátása” alcím lép. 
 
  (2) A R. 5.§ a következő 5.§-ra módosul: 
 

„5.§ (1) Az aktív korúak ellátása keretében a rendelkezésre állási támogatást 
(RÁT) és a rendszeres szociális segélyt (RSZS) a körjegyző az Szt. 33-37/G. §-ai 
szabályai alapján állapítja meg és folyósítja, és a jogosultság feltételeit legalább 2 
évente egyszer felülvizsgálja.” 
 
(2) A nem egészségkárosodott személy rendszeres szociális segélyezett köteles 
együttműködni a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás keretében 
működtetett Szivárvány Szociális és Egészségügyi Szolgálat Családsegítő 
Szolgálatával (a továbbiakban: Családsegítő Szolgálat). Az együttműködés 
helyszíne: Heréd, Vörösmarty tér 1. Művelődési Ház. 

 
(3) A rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban rendelkezni kell az 
együttműködési kötelezettség módjáról, az együttműködésre kijelölt szerv 
megnevezéséről, elérhetőségéről, az együttműködés megszegésének 
következményeiről. 

 
(4) az együttműködés eljárás szabályai: 

A (2) bekezdésben meghatározott segélyezett kötelezett a Családsegítő 
Szolgálatnál 

a)     nyilvántartásba vetetni magát a határozat jogerőre emelkedésétől 
számított 15 napon belül, 

b) írásban megállapodni a beilleszkedést segítő programról, a 
nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül, 

c) teljesíteni a beilleszkedést segítő programban foglaltakat. 
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(5) A beilleszkedési program típusai: 
a) kapcsolattartás az együttműködésre kijelölt szervvel, 
b) életvitelt, életmódot formáló foglalkozás, tanácsadás, 
c) munkavégzésre történő felkészülést segítő program, 
d) végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben való részvétel. 

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

a) a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, majd azt 
követően írásbeli felhívásra nem jelenik meg a Családsegítő 
Szolgálatnál nyilvántartásba vételére, 

b) a határozat jogerőre emelkedését követő 75 napon belül, majd ezt 
követően írásbeli felhívásra sem köti meg a beilleszkedést segítő 
programról az írásbeli megállapodást, 

c) nem tartja be a beilleszkedést segítő programban foglaltakat. 
 

 (7) Amennyiben a segélyben részesülő együttműködési kötelezettsége  
teljesítésében akadályozott, ennek tényét és indokát köteles az együttműködésre 
kijelölt szervhez előre, amennyiben ez nem lehetséges, legkésőbb az 
elmulasztott időponttól számított 8 napon belül utólag bejelenteni. 

 (8) Amennyiben a rendszeres szociális segélyezett együttműködési  
kötelezettségét a (6) bek. szerint megszegi és a (7) bek. szerint nem menti ki 
magát, a mulasztástól számított 15 napon belül a Családsegítő Szolgálat 
családgondozója írásban értesíti a kötelezettség megszegéséről a segélyt 
megállapító körjegyzőt. 

 (9) A (6) bek. szerinti együttműködési kötelezettség 2 éven belüli ismételt  
felróható megszegése esetén a körjegyző az Szt. 37/F.§ (1) c.) pontja szerint a 
rendszeres szociális segélyt megszünteti. 

 (10) Amennyiben a rendszeres szociális segélyezett önként vállalja az  
önkormányzattal álláskeresési megállapodás megkötését, az önkormányzat 
nevében annak megkötésére a polgármester jogosult. A megállapodás 
megkötésére a polgármester akkor jogosult, amennyiben a Közfoglalkoztatási 
Terv alapján a rendszeres szociális segélyezett foglalkoztatása 2 hónapon belül 
biztosítható. 
 

3.§ (1) A R. 7.§(6) bekezdéséből hatályát veszti a „több egymást követő napon”  
 szövegrész. 
 

 (2) A R. 7.§ (6) bekezdése kiegészül a következő szövegrésszel: 
„Az ápolási kötelezettség teljesítését az önkormányzat környezettanulmány 
felvételével évente legalább egy alkalommal ellenőrzi.” 
 

(3) A R. 7.§ (11) bekezdése kiegészül a következő szövegrésszel: 
„Az ápolási díj minimum összege 1.000,-Ft/ hó.” 

 
4.§ (1) A R. 12.§ (4) bekezdése hatályát veszti. 

  
(2) A R. 13.§-ából hatályát veszti a „legfeljebb” szövegrész. 

 



 3

5.§ (1) A R. 14.§ (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép: 
„(2) Az önkormányzat az előző bekezdésben foglalt ellátások közül az 
étkeztetést a Herédi Napközi Otthonos Óvoda Konyhája, a családsegítést, a 
házi segítségnyújtást, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Hatvan 
Körzete Többcélú Kistérségi Társulással kötött ellátási szerződés által 
biztosítja akként, hogy a házi segítségnyújtási és a családsegítési feladatokat a 
Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény Családi 
Tanácsadó Szolgálat (Hatvan) keretében, a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény (Lőrinci) által 
látja el. 

 
 (2) A R. 15.§ (1) bek-ben az Szt.-re való hivatkozás „/Szt. 52.§ (2)  
 bekezdés/”-ről „ /Szt. 62.§ (2) bekezdés/”-re módosul. 
 
 (3) A R. 16.§ (2) bekezdésében az Szt.-re való hivatkozás „/Szt. 62.§ (2) /”- 
 ről „/Szt. 63.§.(2)/”-re módosul. 
 
 (4) A R. 17.§ (1) bekezdéséből hatályát veszti az „és házi segítségnyújtás”  
 szövegrész. 
 
 (5) A R. 17.§ (2) bek. helyébe a következő (2) bek. lép: 

„(2) A házi segítségnyújtás igénybe vételét az intézményvezető döntése alapozza 
meg az Szt. 94.§ (1) bek. szerint. Az ellátott és a szociális intézmény az Szt. 
94/B.§-a alapján megállapodást köt.” 
 

 (6) A R. 7.§ (10) bekezdése hatályát veszti, ezzel a (11) bek. számozása  
 (10) bek-re módosul. 
 
 (7) A R. 17.§ (3) bek-ből hatályát veszti az „és a házi segítségnyújtás  
 óradíját” szövegrész. 
 
 (8) A R. 18.§ (3) bek.c.) pontjából hatályát veszti a „szociális mentori”  
 szövegrész, a bekezdés számozása (1)-ről (3)-ra módosul. 
 

 (9) A R. 20.§-a kiegészül a következő (4) bekezdéssel: 
„(4) Az évenként elfogadandó Közfoglalkoztatási Tervet az Szt. 37/A.§(1) 
bekezdése alapján a Szociális Kerekasztal előzetesen véleményezi.” 
 

6.§ (1) E rendelet 2009.02.15-én lép hatályba. 
 

 (2) Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a körjegyző gondoskodik és  
 közzéteszi a rendeletet egységes szerkezetben. 
 

k..m.f. 
 

Kómár József      Peterkéné dr.Farkas Andrea 
polgármester         körjegyző 
 
A rendeletet kihirdetem! 
Heréd, 2009-02-10. 

Peterkéné dr. Farkas Andrea  
körjegyző 


