
Szécsény Város Önkormányzata 
3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2017.(III.29.) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultságtól függõ pénzbeli és természetbeni ellátásokról és 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 7/2011. (III. 30.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Szécsény  Város  Önkormányzata  Képviselõ-testülete  a  szociális  igazgatásról  és  szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében, a valamint a gyermekek
védelmérõl  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló 1997. évi  XXXI.  törvény 29. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország
helyi  önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 

1.§

A  szociális  rászorultságtól  függõ  pénzbeli  és  természetbeni  ellátásokról  és  a  személyes
gondoskodást  nyújtó  ellátásokról  szóló  7/2011.  (III.  30.)  önkormányzati  rendelet  (a
továbbiakban: Rendelet) 2. § (4) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a szociális alapszolgáltatások és egyes gyermekjóléti
alapellátások tekintetében a Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Tárulás
alapító  okiratában  rögzítetteknek  megfelelõen  a  társult  települések  közigazgatási  területén
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ személyre az alábbiak szerint:
a) Család- és gyermekjóléti szolgálat tekintetében: 

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

b) Házi segítségnyújtás tekintetében: 

Szécsény, Ludányhalászi, Nógrádszakál, Piliny, Szalmatercs, Szécsényfelfalu települések
közigazgatási területe.

c) Szenvedélybetegek közösségi ellátása tekintetében: 

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

d)  Család és gyermekjóléti központ tekintetében:

Szécsény,  Endrefalva,  Hollókõ,  Ludányhalászi,  Magyargéc,  Nagylóc,  Nógrádmegyer,
Nógrádsipek,  Nógrádszakál,  Piliny,  Rimóc,  Szalmatercs,  Szécsényfelfalu,  Varsány
települések közigazgatási területe.”
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2.§

A Rendelet 4. § (3)-(4) bekezdések helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(3) A szociális gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatások:

a) étkeztetés,
b) család- és gyermekjóléti szolgálat,
c) házi segítségnyújtás,
d) szenvedélybetegek közösségi ellátása,
e) nappali ellátás,
f)    hátralékkezelési tanácsadás.

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

a) család- és gyermekjóléti szolgálat,
b) házi segítségnyújtás,
c) szenvedélybetegek közösségi ellátása
d) család- és gyermekjóléti központ.”

3.§

A Rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ - Szécsény Térsége Humánszolgáltató
Intézményfenntartó Társulás 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) család- és gyermekjóléti szolgálat,
b) házi segítségnyújtás,
c) szenvedélybetegek közösségi ellátása,
d) család- és gyermekjóléti központ.”

4.§

A Rendelet 10. § (2)-(3) bekezdések helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott célok magvalósulását az önkormányzati tulajdonú
Szécsény belterület 89 hrsz. alatt nyilvántartott 278 m2 nagyságú, Ady Endre út 4. szám alatti
ingatlan szolgálja. 

(3) A szociális  földprogram magvalósító  szervezete  a Szécsényi  Közmûvelõdési  Nonprofit
Kft.”
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5.§

A Rendelet 18-23. §-ai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

1. 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 szerzõdés útján tesz eleget.

(3) Az ellátás igénybevételének módja:

a) A személyes  gondoskodást nyújtó szociális  ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást
igénylõ, illetve törvényes képviselõje szóbeli, vagy írásbeli indítványára történik. 

b) A szociális étkeztetést igénybevevõi kérelmeket a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal
Hatósági és Szervezési Osztályára kell benyújtani. 

c) A szolgáltató vezetõje a kérelmezõvel az ellátás megkezdése elõtt megállapodást köt.

d) A megállapodás tartalmazza: az ellátás megkezdésének idõpontját,az ellátás idõtartamát,az
igénybevevõ  számára  nyújtott  szolgáltatások  tartalmát,  a  személyi  térítési  díj
megállapítására,fizetésére  vonatkozó  szabályokat,  az  ellátás  megszüntetésének  módjait,  az
igénybevevõ természetes személyazonosító adatait.

2. Házi segítségnyújtás
19. § (1) Az önkormányzat a házi segítségnyújtást a szécsényi székhellyel mûködõ Szécsény
Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás útján a társulási megállapodás szerint
látja el. 

(2) A házi segítségnyújtás  az igénybe vevõ önálló életvitelének fenntartását,  szükségleteinek
megfelelõen lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. Az igénybe vevõk életkoruknak, egészségi
állapotuknak megfelelõ ellátásban részesülnek a szolgáltatás által. 

(3) A házi segítségnyújtás szolgáltatáson belül két tevékenységi kör alkalmazható: a szociális
segítés, valamint a személyi gondozás. 

(4) A térítési díj megállapítása külön rendeletben történik.

(5)  Az  ellátás  igénybevétele  önkéntes,  az  ellátást  igénylõ,  illetve  törvényes  képviselõje
kérelmére, indítványára történik, amelyet a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ
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intézményvezetõjéhez  kell  benyújtani.  Az  ellátás  biztosítását  a  Szécsény  és  Térsége
Humánszolgáltató Központ intézményvezetõjének intézkedése alapozza meg.

(6)  A  házi  segítségnyújtás  igénybevételekor  az  intézményvezetõje,  a  jogszabályban
meghatározottak  szerint  megvizsgálja  és  megállapítja  a  gondozási  szükségletet  az
elõgondozással egyidejûleg. 

(7) Az intézményvezetõ az ellátás igénybevételét megelõzõen a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelõ tartalommal megállapodást köt az ellátást igénybevevõvel. 

(8) A házi  segítségnyújtás kapcsán kötött  megállapodás  alapján az intézményi  szolgáltatás
megszûnik  az  intézmény  jogutód  nélküli  megszûnésével  vagy  a  jogosult  halálával.  A
megállapodás  írásban  megszüntethetõ  közös  megegyezéssel  vagy  felmondással.  A
szolgáltatást  igénybe vevõ, illetve kötelezett  a megállapodás felmondását írásban, indoklás
nélkül  kezdeményezheti.  Az  intézményvezetõ  a  megállapodást  felmondással,  írásban
megszünteti, ha:

a) a szolgáltatást igénybe vevõ részérõl a jogosultság jogszabályi  feltételei nem állnak
fenn

b) a  szolgáltatást  igénybe  vevõ  számára  bentlakásos  intézménybe  történõ  elhelyezése
indokolt, vagy más szolgáltatásra van szüksége

c) a  szolgáltatást  igénybe  vevõ  kéthavi  térítési  díjjal  hátralékba  esik,  feltéve,  ha  az
intézményvezetõ  felszólítására  15  napon  belül  azt  nem  teljesíti,  amennyiben  a
szolgáltató térítési díjat állapít meg.

d) a  szolgáltatást  igénybe  vevõ  a  megállapodásban  nem  rögzített  szolgáltatásokat
végeztet

e) a  szolgáltatást  igénybe  vevõ  veszélyezteti  a  házi  segítségnyújtás  szolgáltatás
munkatársának egészségét és testi épségét

f) a szolgáltatást igénybe vevõ elköltözik az ellátási területrõl.
A megállapodás a felek megegyezése szerinti idõpontban, ennek hiányában 15 nap felmondási
idõvel szûnik meg.

(9) A megállapodás megszûnése, vagy megszüntetése esetén a felek egymással elszámolnak,
amely ügyelet kiterjed a fizetendõ térítési díjakra, és az esetleges hátralékaira, illetve minden
olyan  dologra,  amely  a  megállapodás  megszûnéséhez,  megszüntetéséhez  okszerûen
kapcsolódik. 

3. Nappali ellátás
20.  §  (1)  A nappali  ellátást,  mint  szociális  alapszolgáltatást  az  önkormányzat  a  Ferences
Szegénygondozó Nõvérek Szerzetesrendjével kötött ellátási szerzõdés útján látja el.

(2) A  kérelmeket  a  Ferences  Szegénygondozó  Nõvérek  Szerzetesrendje  képviselõjéhez
(Szécsény, Haynald Lajos utca 12.) kell benyújtani. 

(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.
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4. Család- és gyermekjóléti szolgálat
21.  §  (1)  Az  önkormányzat  a  családsegítés-  és  gyermekjóléti  szolgáltatást  a  város
közigazgatási  területén  szécsényi  székhellyel  mûködõ Szécsény Térsége  Humánszolgáltató
Intézményfenntartó Társulás útján a társulási megállapodás szerint látja el. 

(2) A gyermekjóléti szolgálat ellátja a Gyvt. 39. § és 40.§ (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti
szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait.

(3) A szolgáltatás térítésmentes. 

(4) Az ellátást az igénylõ önként kérheti szóban vagy írásban, vagy észlelõ- és jelzõrendszeren
keresztül.  A  kérelmet  a  Szécsény  és  Térsége  Humánszolgáltató  Központ
intézményvezetõjéhez  kell  benyújtani.  Az  ellátás  biztosítását  a  Szécsény  és  Térsége
Humánszolgáltató Központ intézményvezetõjének intézkedése alapozza meg.

5. Család- és gyermekjóléti központ
22.  §  (1)  Az  önkormányzat  a  család-  és  gyermekjóléti  központot  a  város  közigazgatási
területén  szécsényi  székhellyel  mûködõ  Szécsény  Térsége  Humánszolgáltató
Intézményfenntartó Társulás útján a társulási megállapodás szerint mûködteti. 

(2) A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak a 39. §, a 40. § (2) bekezdése és az
Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti  általános szolgáltatási  feladatain túl a gyermek családban
nevelkedésének  elõsegítése,  a  gyermek  veszélyeztetettségének  megelõzése  érdekében  a
gyermek  igényeinek  és  szükségleteinek  megfelelõ  önálló  egyéni  és  csoportos  speciális
szolgáltatásokat, programokat nyújt.

(3) A szolgáltatás térítésmentes. 

(4) A család- és gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásainak igénybevétele a család- és
gyermekjóléti  szolgálat  közremûködésével önkéntesen az ellátást  igénylõ,  illetve törvényes
képviselõje  kérelmére  vagy  jelzõrendszeri  tag  jelzésére  történik.  Az  önkéntesség  elve  a
gyermek  védelembe  vételével,  nevelésbe  vételével  megszûnik.  A kérelmet  a  Szécsény és
Térsége  Humánszolgáltató  Központ  intézményvezetõjéhez  kell  benyújtani.  Az  ellátás
biztosítását  a  Szécsény  és  Térsége  Humánszolgáltató  Központ  intézményvezetõjének
intézkedése alapozza meg.

(5) A nyújtott szolgáltatásokról, azok gyakoriságáról, az ellátást kérõ és az ellátást nyújtó a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelõ tartalommal megállapodást köt. 

6. Szenvedélybetegek közösségi ellátása
23. § (1) Az önkormányzat  a közösségi ellátást  a szécsényi  székhellyel  mûködõ Szécsény
Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás útján a társulási megállapodás szerint
látja el.     

(2)  A  szenvedélybetegek  közösségi  ellátása  önkéntesen  igénybe  vehetõ,  hosszú  távú,
közösségi alapú az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történõ gondozás, amelynek
célja az életmódváltozás. 

(3) A szolgáltatás térítésmentes. 
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(4) A szolgáltatás  igénybevétele  önkéntes,  az igénylõ  illetve  törvényes  képviselõje  szóbeli
vagy  formai  kötöttség  nélküli  írásbeli  kérelmére  történik  a  szakorvos  javaslata  alapján,
amelyet  a  Szécsény  és  Térsége  Humánszolgáltató  Központ  intézményvezetõjéhez  kell
benyújtani.  Az  ellátás  biztosítását  a  Szécsény  és  Térsége  Humánszolgáltató  Központ
intézményvezetõjének intézkedése alapozza meg.

(5) Az intézményvezetõ az ellátás igénybevételét megelõzõen a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelõ  tartalommal  megállapodást  köt  az  ellátást  igénybevevõvel.  A  megállapodás
megszûnésére és megszüntetésére e rendelet 9. § (6)-(7) bekezdéseit kell alkalmazni.”

6.§

A Rendelet a következõ 23/A. §-sal egészül ki:

„23/A.  §  Külön  eljárás  nélkül  valamennyi  e  rendeletben  meghatározott  személyes
gondoskodást  nyújtó  ellátás  adható,  ha  a  szolgáltatás  hiánya  az  igénylõ  életét  vagy  testi
épségét veszélyezteti. Ilyen esetben az ellátás biztosítása a súlyos veszélyhelyzetet kiváltó ok
fennállásáig, de legfeljebb 15 napig tarthat.”

7.§

(1) Hatályát veszti a Rendelet 3. §-a és 13. §-a.

(2) Hatályát veszti a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 10/2007.(III.28.) 
önkormányzati rendelet 8. §-a.

8.§

A Rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Szécsény, 2017. március 28.

Stayer László
polgármester

Dr. Bagó József
jegyző

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szécsény, 2017. március 29.

Dr. Bagó József
jegyző
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