
SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
15/2012. (VI.26.) számú rendelete  

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról  
egységes szerkezetben a 2/2013. (II.25.) számú,   18/2013.(XI.25.) számú önkormányzati rendelettel 

 
 

2014. január 1-től hatályos szöveg 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény, az 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésben 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet  
Általános rendelkezések  

 
1.§ 

  
E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében a többszörösen 
módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) rendelkezéseinek megfelelően meghatározza 
a Szeghalom Város Önkormányzata által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a 
szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.  
 

2.§  
 

A rendelet hatálya – figyelemmel a Sztv. illetékességi szabályaira is – az életvitelszerűen 
Szeghalmon élő, ott lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre terjed ki  
 

3.§ 
 
(1) A képviselőtestület a polgármesterre ruházza át az alábbi hatásköröket:  
a) újszülöttek támogatása  
b) önkormányzati segély  
c) közgyógyellátási igazolvány méltányosságból történő biztosítása Sztv. 50.§ (3) 
d) idősek karácsonyi támogatása  
e) önkormányzati segély 
f) első diplomát adó felsőoktatási intézményben tanulók egyszeri támogatása  
g) önkormányzati segély 
h) egészségügyi szempontból veszélyeztetett korosztály támogatása 
j) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Sztv. 65.§) 
i) tanuló bérlet támogatás 

 
4. §  

 
A Sztv. 4.§-ban meghatározott értelmező rendelkezéseket a jelen rendelet alkalmazása során is 
alkalmazni kell 

 
II. Fejezet  

Eljárási rendelkezések  
 

5. § 
 

(1) Az egyes szociális ellátásokra irányuló kérelmet írásban kell az alábbiak szerint benyújtani:  
a)  a polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó ügyekben a Polgármesteri Hivatal   



     szociális irodájánál,  
b) az alapellátás körébe tartozó személyes gondoskodásnál, az érintett intézmény vezetőjénél 
  
(2) Az írásos kérelemnek egyértelműen tartalmaznia kell, hogy a kérelmező milyen 
segítségnyújtást, illetve támogatást igényel 
 
(3) Valamennyi kérelemhez csatolni kell:  
a) az igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagok rendszeres jövedelméről szóló 
igazolásokat és a Sztv-ben meghatározott egyéb jövedelmi és vagyoni viszonyokra vonatkozó 
nyilatkozatokat.  
b) Ha a szociális törvény másképp nem rendelkezik, a jövedelemszámításnál irányadó időszak a 
havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap, az egyéb 
jövedelmeknél pedig, egy év.  
ba) ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől még nem telt el egy év, akkor a vállalkozási 
tevékenységgel eltelt idő egy havi átlagát kell figyelembe venni.  
bc) jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni, a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt 
havi rendszeres jövedelmet.  
c) amennyiben az igénylő, illetve a családtagja jövedelme kizárólag, vagy túlnyomórészt 
vállalkozásból, vagy vagyonhasznosításból származik, illetve kétség merül fel a nyilatkozat 
valódisága tekintetében, a Polgármesteri Hivatal megkéri a megyei adóhatóság igazolását a 
jövedelemadó alapja tárgyában.  
(4) A Polgármesteri Hivatal, vagy a szociális ellátást biztosító intézmény a kérelmezőnél 
környezettanulmányt készít. Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha az igénylőnél a tárgy 
évben már készült környezettanulmány és az életkörülményeiben nem feltételezhető lényeges 
változás.  
(5)  A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes. 
 
 

6.§ 
  

Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése  
 

A szociális törvényben meghatározott feltételek hiányában, vagy a törvény megsértésével nyújtott 
szociális ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt 
pedig kötelezni kell a megtérítésre a Sztv. 17. §-ában megfogalmazottak szerint, azzal kiegészítve, 
hogy a részletfizetés mértéke a 6 hónapot nem haladhatja meg. 
 
 

III. Fejezet 
Szeghalom Város Önkormányzata által nyújtott szociális ellátások 

  
7.§ 

  
(1) Pénzbeni ellátások:  
a) 
b) aktív korúak ellátása (rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás)  
    (Sztv.33.§ - 37/C.§) 
c) lakásfenntartási támogatás (Sztv.38.§ - 39.§)  
d)  
e) önkormányzati segély  
f)  önkormányzati segély 
g) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ( Gyvt. 21.§) 



h) felsőoktatási intézményben tanulók egyszeri támogatása  
i)  újszülöttek támogatása  
 
(2)Természetben nyújtott szociális ellátások a szociális törvény alapján:  
a) köztemetés (Sztv. 48.§)  
b) közgyógyellátás (Sztv. 49.§) 
c)  
d) önkormányzati segély 
e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Sztv.65.§)  
f) önkormányzati segély 
g) egészségügyi szempontból veszélyeztetett korosztály támogatása 
 
(3) Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások:  
a) gyermekek napközbeni ellátása (Gyvt. 42.§) 
b) időskorúak napközbeni gondozása (Sztv. 65/F §) 
c) szociális étkeztetés (Sztv. 62.§ ) 
d) házi segítségnyújtás (Sztv. 63.§ ) 
e) családsegítő és gyermekjóléti szolgálat (Sztv.64.§; Gyvt. 40.§ ) 
f) idősek otthona (Sztv. 67.§ - 68/B.§) 
g) közösségi ellátások ( Sztv. 65/A.§) 
h) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Sztv. 65.§) 
 

IV. Fejezet  
Pénzbeli ellátások részletes szabályai  

 
8.§  

 
 
 

 
9. §  

Aktív korúak ellátása (Sztv. 33.§-37/G.§)  
 

(1) A Sztv.-ben meghatározott aktívkorú nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély, 
a foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapításának, folyósításának feltételeként az 
önkormányzattal, a munkaügyi központ kirendeltségével, valamint Szeghalom Kistérség Egységes 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Családsegítő Központjával együttműködni köteles.  
(2) Az együttműködési kötelezettség megállapításáról az önkormányzat és a munkaügyi központ 
kirendeltsége, valamint Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
Családsegítő Központja együttműködési megállapodást köt.  
(3) Az önkormányzat az aktív korúak ellátására jogosult személy részére a rendszeres szociális 
segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás igénylésének, folyósításának feltételéül előírja az 
érintett szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó programokban való részvételt.  
(4) Az aktív korúak ellátására jogosult személy köteles a jogosultságát megállapító határozat 
jogerőre emelkedését követő 15 napon belül az együttműködésre kijelölt szervnél megjelenni és 
nyilvántartásba vetetni magát. Köteles a számára előírt egyéni képességeket fejlesztő vagy 
életmódot formáló foglalkozásokon, tanácsadásokon, felkészülést, beilleszkedést segítő 
programokon, oktatásban – mely elsősorban az általános iskolai végzettség megszerzésére, illetve 
az első szakképesítés megszerzésére irányul – részt venni.  
(5) A munkaügyi központ kirendeltsége és az ellátásra jogosult személy, köteles írásban 
megállapodni az együttműködés tartalmáról, és a munkaügyi szerv kötelezheti az ellátásra jogosult 
személy a (4) bekezdésben foglaltak igénybe vételére.  



(6) A munkaügyi központ kirendeltségével, illetve Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményével való kapcsolatfelvétel elmulasztása, a (4) bekezdésben felsorolt 
programokban való részvétel indokolatlan elmulasztása, elutasítása, a jogosult passzív magatartása 
az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül.  
(7) Ugyancsak az együttműködés súlyos megszegésének minősül, ha az ellátásra jogosult:  
a) a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el,  
b) az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással 
szüntette meg,  
c) az ellátásra való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatakor a hivatal által kiküldött idézésben 
foglaltaknak - az abban megjelölt időpontig – nem tesz eleget,  
d) az önkormányzat által előirt szakorvosi vizsgálaton nem jelenik meg.  
(8) az aktívkorúak együttműködése ellen súlyosan vétők ellátását, meg kell szüntetni és újabb 
kérelem 12 hónapon belül, nem nyújtható be.  
(9) annak az aktív korúak ellátására jogosult személynek, akinek foglalkoztatást helyettesítő 
támogatást állapítottak meg, azonban a közfoglalkoztatása egészségügyi, pszichés, vagy mentális 
állapotánál fogva nem lehetséges, és ezt szakorvosi vizsgálattal és igazolással is alátámasztja, a 
Polgármesteri Hivatal Jegyzője rendelkezésre állási támogatás helyett rendszeres szociális segélyt 
állapíthat meg.  
(10) A kifizetés a támogatott által megjelölt pénzintézethez, a tárgyhót követő hó 5. napjáig 
átutalással történik.  
 
 

 
10.§ 

 
Ápolási díj  

(Sztv. 40 §-tól – 43/A. §-ig)  
 

(1)  
(2) Az Sztv. 42.§-a (2) bekezdésének b, pontja alkalmazásában nem teljesítésének minősül, ha az 
ápolást végző személy több egymást követő napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvető 
gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés 
körülmények biztosításáról, az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről.  
(3)  
(4)  
 

11.§  
 

Önkormányzati segély  
 

(1) Önkormányzati segély formái: 
 
a)  temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély 
b) létfenntartást veszélyeztetető, rendkívüli élethelyzetben nyújtott önkormányzati segély  
 

11/A § 
 

(1) Temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély nyújtható 
annak a szeghalmi lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Szeghalmon élő személynek, aki a 
meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy 
tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja 
létfenntartását veszélyezteti.  



(2) A 11. § (1) bekezdés a) pontjábna meghatározott támogatás megállapítása kérelemre történik, 
amelyhez csatolni kell:  
a) az eredeti halotti anyakönyvi kivonatot,  
b) a temetkezési számlákat,  
c) az eltemettető és a vele együtt élők jövedelemigazolásait.  
(3) A kérelmet, a szükséges iratok csatolásával a haláleset bekövetkezésétől számított 30 napon 
belül a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájában kell benyújtani.  
(4) A támogatás összege az alábbiak szerint alakul:  
a) ha az eltemettető családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, akkor a segély összege: 30. 000.- Ft.  
b) ha az eltemettető családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, akkor a segély összege: 25.000.- Ft.  
c) ha az eltemettető családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, a temetési segély összege: 20. 000.- Ft.  
(5) A (1) bekezdés a) pontjában  meghatározott önkormányzati segély nem állapítható meg annak:  
a) akinek az elhunyttal érvényes eltartási szerződése volt,  
b) ha az elhunyt gyámhatósági fenntartásos betétkönyvvel rendelkezik, s az abban elhelyezett 
összeg a temetés költségeit fedezi.  
c) aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesült.  

 
11/B § 

 
(1) Eseti jelleggel önkormányzati segély adható 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján a felsőoktatási 
intézmény nappali tagozatán továbbtanuló részére naptári évenként 10.000,-Ft összegű egyszeri 
támogatás, kivéve, ha a Bursa Hungarica pályázat alapján önkormányzati ösztöndíjban részesül. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás a jövedelmi viszonyoktól függetlenül adható. A 
kérelemhez csatolni kell a tanintézet igazolását arról, hogy a hallgató a következő félévre 
beiratkozott. A segély kifizetése készpénzben történik, amelyre szeptember és október hónapokban 
kerül sor. A kérelmet minden év szeptember 1. napjától október 31-ig kell benyújtani. A támogatás 
legfeljebb 5 alkalommal adható. 
(3) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy 
tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek, gyermekek részére önkormányzati segély 
nyújtható.  
(4)  A (3) bekezdésben meghatározott önkormányzati segély természetben is nyújtható, különösen a 
gyermekek tankönyv- és tanszerellátásának támogatása, a tandíj, egészségügyi szolgáltatásért 
fizetendő térítési díj, illetve egyéb ellátás kifizetésének átvállalása, tűzifa, nevelésbe vett gyermek 
kapcsolattartásának elősegítése, élelmiszercsomag, építési anyag biztosítása stb. 
(5) A (3) bekezdésben meghatározott kérelmet a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájában kell 
előterjeszteni.  
(6) Az önkormányzati segély iránti kérelemről a kérelem beérkezését vagy a hivatalbóli eljárás 
megindítását követő 15 napon belül kell dönteni. 

 
11/C § 

Szociális temetés 
 
(1)  A szociális temetés szabályait törvény tartalmazza. 
(2) A szociális temetést az eltemettetésre kötelezett a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájánál 
igényelheti, ha az elhunyt utolsó lakóhelye Szeghalmon volt. 
(3) A szociális parcella kijelöléséről a Gyarmatoldali Temető esetében a Református Egyház, az 
Epreskerti Temető esetében a Katolikus Egyház gondoskodik. 
 

 



12. § 
Köztemetés  
(Sztv. 48. §)  

 
1) A haláleset szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének kell – a halálesetről való 
tudomásszerzést követő 30 napon belül – gondoskodnia annak a vagyontalan személynek 
közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles 
hozzátartozója.  
(2)A köztemetéssel kapcsolatos ügyintézés a szociális törvényben foglaltak szerint történik.  
 
 

13.§  
 

Közgyógyellátás  
(Sztv. 49.-53.§)  

 
(1) A Sztv. 50.§ és a Sztv. 50.§ (2) bekezdés alapján megállapítható közgyógyellátásra jogosító 
igazolványok megállapítása a Sztv.-ben meghatározottak szerint történik.  
(2) Az önkormányzat polgármestere közgyógyellátásra való jogosultságot a Sztv. 50.§ (3) 
bekezdése alapján méltányosságból is megállapíthat annak a szociálisan rászorult személynek, 
akinek  
a) a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke meghaladja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 25%-át, továbbá  
b) családban élő személy esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át 
c) egyedül élő esetén annak 200%-át.  
(3) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell:  
a) a háziorvos igazolását a havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletről,  
b) a kérelem beadását megelőző egy havi nettó jövedelmekről szóló igazolásokat.  
(4) Ha az önkormányzat hivatalos tudomása, vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a 
kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a 
kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója 
tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az 
esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 
50%-át, a valós jövedelem az igazolt fenntartási költségek figyelembe vételével kerül 
megállapításra.  
(5)A jogosultság egy évre kerül megállapításra. A közgyógyellátásra való jogosultság kezdő 
időpontja a jogosultságot megállapító határozat meghozatalától számított 15. nap.  
 

 
14.§  

 
Újszülöttek támogatása  

  
(1) A Képviselő-testület újszülött gyermekenként egyszeri 15.000.- Ft támogatást biztosít azon 
szülő(k) részére, akiknek a gyermek születését megelőzően legalább 1 éve folyamatosan  
Szeghalmon volt a lakóhelye, és életvitelszerűen Szeghalmon élnek.  
(2) Támogatás nyújtható azon szülők részére is, akik bár nem rendelkeznek Szeghalmon 1 éves 
folyamatos lakóhellyel, de rendelkeznek Szeghalmon lakástulajdonnal, és életvitel szerűen 
Szeghalmon élnek.  



(3) A támogatást a Szociális Irodánál személyesen lehet igényelni, a gyermek születését követő 3 
hónapon belül. Az igényléskor be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és a 
kérelmező szülő lakcímkártyáját.  
(4) A támogatás megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik.  
 

15.§  
 

Hatályon kívül 
 

16.§  
 

Egészségügyi szempontból veszélyeztetett korosztály támogatása 
 

A támogatás az alábbiak szerint nyújtható: 
 

a) A humán pappiloma vírustól veszélyeztetett 14-15-ik életévüket betöltött leány korcsoport 
tagjainak, akiknek lakóhelye Szeghalom, és családjukban az egy főre jutó nettó jövedelem 
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegét 
ingyenesen, 

b) azoknak a 14-15-ik életévüket betöltött leány korcsoport tagjainak, akiknek lakóhelye 
Szeghalom, és családjukban az egy főre jutó nettó jövedelem meghaladja a mindenkori 
öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegét, az oltási költség 

 50%-át Szeghalom Város Önkormányzat biztosítja. 
 
 

17.§  
A Képviselő-testület évente egy alkalommal, a tárgyév november 1. napjáig 65. életévüket betöltő 
Szeghalmon lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Szeghalmon élő személyeket támogatásban 
részesíti a költségvetési rendeletben meghatározottak szerint.  

 
 

17/A § 
 

(1) Tanuló bérlet díjának 100%-os támogatása nyújtható annak a Szeghalom, Újtelep, 
Állomási-Újtelep és Szeghalom külterületi lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt is  élő: 

a.) az általános iskola alsó tagozatában tanuló diáknak, 
b.) az általános iskola felső tagozatában tanuló diáknak, amennyiben a kérelmező 

családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 150%-át. 

(2) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell: 
- az (1) bek. a) és b) pontja esetében  iskolalátogatási igazolást; 
- az (1) bek. b) pontja esetében kérelem beadását megelőző egy havi nettó 
jövedelmekről szóló igazolásokat. 

 
 

 
18.§  

 
Hatályon kívül 
 
 

19. §  



 
 
  

V. Fejezet  
 

20.§ 
Szociális szolgáltatások  

(Sztv. IV. Fejezet)  
 

(1) Szeghalom Város Önkormányzata a következő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat 
biztosítja:  
a)az alapellátás keretében biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását, a szociális étkeztetést és a 
házi segítségnyújtást.  
b)nappali ellátást nyújtó intézmény:  
ba) az Idősek Klubja.  
bc) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
(2) szakosított ellátás keretében biztosítja az idősek emeltszintű bentlakásos otthonában való 
ellátást.  
Az ellátást Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményén keresztül látja 
el.  
 

21.§  
 

(1) Az önkormányzat a Gondozási Központ keretében biztosítja a szociális étkeztetést, a házi 
segítségnyújtást, a családsegítést, a gyermekjóléti szolgálatot, a közösségi ellátást és működteti az 
Idősek Klubját, valamint az Idősek Otthonát  
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatokon túlmenően a gondozási köz-  
pont gondoskodik:  
a) az ellátási területen jelentkező igények felméréséről, a gondozás megszervezéséről, más 
szolgáltatási formákhoz történő hozzáférés segítségéről, valamint tanácsadás biztosításáról,  
b) speciális alapellátási feladatok megszervezéséről  

 
 
 
 
 

22.§  
 

(1) A Sztv. szerinti gondozásba vétel (továbbiakban gondozás) gondozásba vétel iránti  
     kérelmet a Gondozási Központ vezetőjének kell benyújtani.  
(2) Az Idősek Klubja a házi segítségnyújtás, valamint a szociális étkeztetés iránti kérelmeket a  
     Gondozási Központ Vezetője saját hatáskörben bírálja el.   
(3) Házi segítségnyújtás iránti kérelmekről a gondozási szükséglet vizsgálata után, az  
     intézmény vezetője dönt.  
(4) Az egyes ellátások iránti kérelemhez csatolni kell jövedelemnyilatkozatot, és a  
      háziorvosi igazolást.  
 

23.§  
 

(1) Gondozásban nem részesíthető:  
a) aki a 18. életévét nem töltötte be,  
b) fertőzőbeteg, kórokozó-hordozó,  



c) bármely más okból közösségi életre alkalmatlan (pld.: elmebeteg, alkoholista).  
(2) A Gondozási Központ vezetője köteles a kérelmezőt, illetve hozzátartozóját az alábbiakról  
     tájékoztatni:  
a) a szociális ellátások igénybevételének feltételeiről,  
b) az ellátások tartalmáról,  
c) az intézmény házirendjéről,  
d) a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, módjáról, továbbá a mulasztás  
    következményeiről,  
e) a panaszjog gyakorlásának módjáról.  
 
 

24.§ 
  

Idősek Klubja 
(Sztv.65/F §)  

 
(1) Az Idősek Klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes 
időskorú személyek nappali gondozására, ellátására szolgál.  
(2) Az Idősek Klubja lehetőséget biztosít:  
a) napközbeni tartózkodásra   
b) étkezésre,  
c) társas kapcsolatokra,  
d) tisztálkodási igények kielégítésére 
(3) A gondozás megszűnik:  
a) ha arról a gondozott lemond,  
b) a gondozott halálával,  
c) ha a gondozást az arra köteles, vagy más személy biztosítja,  
d) ha a gondozott az Idősek Klubja szolgáltatásait a házirendben meghatározott időtartamig  
    nem veszi igénybe.  
 

25.§  
 

Szociális étkeztetés  
(Sztv. 62.§) 

 
(1) Étkeztetés igénybevételére azok a szociálisan rászorultak jogosultak, akik önmaguk, illetve 
eltartottjaik részére az étkeztetést tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani koruk, 
egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy 
hajléktalanságuk miatt.  
  
(2)Az étkeztetés keretében a jogosult napi egyszeri meleg étkeztetésről kell gondoskodni.  
 
(3) Az étkeztetés igénybevételének módjai:  
a) a jogosult gondoskodik az étel elszállításáról,  
b) az intézmény gondoskodik az étel házhozszállításáról.  
 
(4) Megszűnik az étkeztetés:  
a) a jogosult halálával,  
b) ha arról a gondozott lemond,  
c) ha arról az arra köteles, vagy más személy gondoskodik,  
d) az igénybevétel feltételei már nem állnak fenn. 
 



26.§  
 

Házi segítségnyújtás  
(Sztv.63.§) 

 
1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik otthonukban 
önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak 
  
(2) Házi segítségnyújtás keretében gondoskodni kell a jogosult:  
a)környezetének tisztántartásáról  
b)egészségi állapotával kapcsolatos teendőkről  
c)személyi tisztaságának biztosításáról  
d)létfenntartását biztosító teendőkről (bevásárlás, étel házhozszállítása, stb.) 
  
(3) Házi segítségnyújtás megszűnik, ha:  
a)a jogosult meghal  
b)arról a gondozott lemond  
c)az igénybevétel feltételei már nem állnak fenn  
d)szerződéses jogviszony alapján más személy az ellátásáról gondoskodni köteles 
  
(4) A fenti szolgáltatásokért fizetni kell. A térítési díjról az Sztv. 114-119/B.§-ai alapján külön 
önkormányzati rendelet szól.  

 
27.§ 

 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

(Sztv. 65.§-ban foglaltak)  
 

(1) A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó 
készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai 
betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából 
nyújtott ellátás.  
(2) Szeghalom Város Önkormányzata azoknak az egyedül álló személyeknek, akiknek az egy főre 
jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb 
összegének két és félszeresét, családban élő esetében a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
legkisebb összegének kétszeresét, a kihelyezett készüléket térítés mentesen biztosítja.  

 
 

28.§  
 

(1) Az önkormányzat által létrehozott szociálpolitikai kerekasztal tagjai: a polgármester, az 
alpolgármester, a jegyző, a szociális bizottság elnöke, a gondozási központ vezetője, a hivatal 
irodavezetői.  
(2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal 
ülésezik.  
(3) A szociálpolitikai kerekasztal ülésén meghívottként részt vehet az ÁNTSZ helyi képviselője, a 
háziorvos(ok), a védőnői szolgálat, a kistérség irodavezetője, a Szeghalom Kistérség Egységes 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat telephely koordinátora.  
 

 
 
 



 
 
 
 

VI. Fejezet  
 

Zárórendelkezések  
 

29.§  
 

(1)  A rendelet 2012. július 1. napjával lép hatályba. 
(2) A rendeletet a hatálby lépésének napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
(3) A rendelet hatályba lépésének napján az alábbi önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik:  
11/1997.(XI. 1.) sz., a 6/1999.(III. 30.) sz. az 5/2000.(III. 1.) számú, az 1/2001.(III. 06.) sz. az 
5/2002.(III.26) számú, a 19/2002.(XII.14.) számú, a 11/2003.(v.27.) számú, a 3/2004.(II.14.) számú, 
a 12 /2004. (V.25.) számú, a 2/2005.(II.22.) számú, a 23/2005.(XII.20.) számú, a 7/2006.(III.28.) 
számú, a 17/2006.(XII:16:) számú, a 7/2007.(III.27.) számú, a 21/2007.(XII.22) számú, a 
10/2008.(IV.29.) számú, a 3/2009.(II.24.) számú, a 19/2009.(XII.21.) számú, a 2/2010.(II.8.) számú, 
a 21/2010.(XI.30.) számú, a 23/2010.(XII.21.) számú, a 3/2011.(II.22) számú, és a 13/2011.(IX.27.) 
számú, 10/2012.(V.2.) számú rendeletek. 
 
 
 
 
 Macsári József dr.Pénzely Erika 
 Polgármester jegyző 


