
BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 

7 /2009. (V. 30.) RENDELETE 

A FELNÔTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 
3/2007. (II.26.) RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

Babót Község Önkormányzatának Képviselô-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 37/D. § (2) bekedzésében, 45. § (1)-(4) bekezdésében, 47. § (2) 
bekezdésében, 63. §., 64. §, 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján a felnőtkorúakra vonatkozó szociális 
gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2007. (II. 26.) rendeletét (továbbiakban R.) a következők szerint 
módosítja: 

1. § 

A R. 2. §-a, illetőleg a 2. §-t megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép: 

”AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA 
 RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY 

 

(Sztv. 37/D. § (3) bekezdéséhez) 

Beilleszkedést segítő programok típusai 

2. § 

(1) A családsegítô szolgálat által szervezett programok az életmód és életvezetés megváltoztatásának 
elôsegítésére, a beilleszkedési zavarok leküzdésére, a mentális problémák megoldására irányuló egyéni és 
csoportos foglalkozások, tanácsadások megszervezésére irányulnak. Az erre irányuló együttmûködést akkor 
kell az ellátásban részesülô számára elôírni, ha körülményei alapján feltételezhetô, hogy a kialakult helyzet 
életmódjára, életvezetési szokásaira, mentális magatartására vezethetô vissza. 

(2) A munkaügyi központ által az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján a szervezett 
programok tartalmát, követelményrendszerét a munkaügyi központ területileg illetékes kirendeltsége határozza 
meg.” 

2. § 

A R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

”Együttműködés eljárási rendje 

3. § 

(1) A kérelmezőt - kérelme elbírálását megelőzően - tájékoztatni kell az együttműködési kötelezettségről, 
annak tartalmáról, formáiról, és írásban nyilatkoztatni kell arról, hogy kérelme kedvező elbírálása esetén az 
együttműködési kötelezettségnek eleget tesz. Amennyiben az együttműködést nem vállalja, részére a 
rendszeres szociális segély nem állapítható meg. 

(2) Amennyiben a segélyt megállapító határozat az 3. § szerinti együttműködési kötelezettséget ír elő, az 
ellátásban részesülő a határozat jogerőre emelkedésétől  számított 15 napon belül köteles a családsegítő 



szolgálattal illetőleg a munkaügyi központnál megjelenni és  együttműködési megállapodást kötni. Az 
együttműködési megállapodásban rögzíteni kell a következőket: 

a) a programról szóló értesítés módját; 
b) a részvételben történő akadályoztatás esetén a távolmaradás kimentésének módját és határidejét; 
c) a részvétel elmulasztásának jogkövetkezményeit. 

(3) A családsegítő szolgálat illetőleg a munkaügyi központ a programban való részvételről illetőleg annak 
elmulasztásáról tájékoztatja a  képviselő- testületet.” 

3. § 

A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

”Együttműködési kötelezettség megszegésének következményei 

4. § 

Az aktív korú nem foglalkoztatott személy rendszeres szociális segély iránti kérelmét el kell utasítani, illetôleg 
a segély folyósítását meg kell szüntetni, ha a 3. § szerinti együttmûködési kötelezettséget nem vállalja vagy 
együttmûködési kötelezettségét nem teljesíti és annak elmulasztását 8 napon belül nem menti ki, ideértve a 4. 
§ (2) bekezdésben foglalt kötelezettség elmulasztását is. 

4. § 

A R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

”Természetben nyújtott rendszeres szociális segély 
(az Sztv. 47. § (2) bekezdéséhez) 

5. § 

Amennyiben a rendszeres szociális segély természetben nyújtott ellátás formájában kerül megállapításra, a 
természetben nyújtható segély összege a rendszeres szociális segély megállapított összegének 

− védelembe vett gyermekenként 20 %-a, 
− összesen legfeljebb 60%-a. 

5. § 

A R. 8. § (1) bekezdésének első fordulata helyébe a következő rendelkezés lép: 

”8. § (1) Átmeneti segély állapítható meg annak az Sztv. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ” 

6. § 

A R. 15. §  helyébe a következő rendelkezés 

”A családsegítéssel összefüggô feladatokat az önkormányzat a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 
által fenntartott Kapuvári Családsegítő Intézet  útján látja el.” 



7. § 

A R. 16. §-a, illetőleg a 16. §-t megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép: 

”HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
(Sztv. 63. §, 65. §-hoz) 

16. § 

A házi segítségnyújtással, jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatokat az önkormányzat a 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás által fenntartott Kapuvári Családsegítő Intézet  útján látja el.” 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

8. § 

Jelen rendelet 2009. június 1. napján lép hatályba. 

Babót, 2009. május 29. 

 MOLNÁR JÁNOS DR. DEGOVICS ILDIKÓ 
 polgármester  jegyző 
 


