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Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2020.(XI.30.) önkormányzati rendelete 
a szociális rászorultságtól függő és személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról 
 
 
Szécsény Város Polgármestere az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletében elrendelt 
veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott 
jogkörében eljárva, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 32. § (3) bekezdésében, a 92. § (1)-(2) bekezdésében, a valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

I. fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A rendelet célja 

1. § 

A rendelet célja, hogy a gyermekeket nevelő családok szociális rászorultságának megőrzése, 
továbbá a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan 
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek megsegítése érdekében szabályozza a 
pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint a szociális ellátások igénybevételének helyi 
szabályait, rendelkezzen a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételének 
jogosultságáról, mértékéről, igénybevételük módjáról.  

A rendelet hatálya 

2. § 

(1) A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-ában meghatározott személyekre terjed ki. 
 
(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a szociális alapszolgáltatások és egyes gyermekjóléti 
alapellátások tekintetében a Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Tárulás 
alapító okiratában rögzítetteknek megfelelően a társult települések közigazgatási területén 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyre az alábbiak szerint: 
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a)  Család- és gyermekjóléti szolgálat tekintetében:  
Szécsény, Endrefalva, Hollókő, 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, Hollókő, Ludányhalászi, Magyargéc, Nagylóc, Nógrádmegyer, 
Nógrádsipek, Nógrádszakál, Piliny, Rimóc, Szalmatercs, Szécsényfelfalu, Varsány 
települések közigazgatási területe. 
 

d)  Család és gyermekjóléti központ tekintetében: 
Szécsény, Endrefalva, Hollókő, Ludányhalászi, Magyargéc, Nagylóc, Nógrádmegyer, 
Nógrádsipek, Nógrádszakál, Piliny, Rimóc, Szalmatercs, Szécsényfelfalu, Varsány 
települések közigazgatási területe. 

 

Hatáskörök rendezése 

3. § 

(1) A Képviselő-testület Szociális Bizottságának hatáskörébe tartozik: 
a) települési létfenntartási támogatás 
b) tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó települési támogatás 
 

(2) A polgármester hatáskörébe tartozik: 
a) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás 
b) beteg hozzátartozó ápolásához nyújtott települési támogatás 
c) gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 
d) temetéshez kapcsolódó települési támogatás 
e) gyermekszületési támogatás 
f) köztemetés 
g) időskorúak vásárlási utalvány támogatása 
h) szociális étkezés 
 

(3) 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) házi segítségnyújtás 
b) család- és gyermekjóléti szolgálat 
c) család- és gyermekjóléti központ 
d) szenvedélybetegek közösségi ellátása 

 

Eljárási szabályok 

4. § 
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(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni támogatás vagy jogosultság 
megállapítása kérelem alapján történik vagy hivatalból kezdeményezhető. A támogatás iránti 
kérelmeket a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) lehet 
előterjeszteni az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, illetve e-papíron Szécsény 
Város Jegyzőjéhez. 
 
(2) A kérelmező köteles együttműködni az önkormányzattal a szociális helyzetének 
feltárásában. 
 
(3) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban élő személyek adatairól, 
jövedelmi viszonyairól – e rendeletben meghatározott támogatási formák esetében – köteles 
nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó és a támogatás érdemi elbírálásához 
szükséges bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell csatolnia. Amennyiben 
ezen bekezdésben foglaltaknak a kérelmező a hiánypótlási felhívást követően sem tesz 
maradéktalanul eleget, úgy kérelme nem elbírálható. 
 
(4) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelem tartalmazza: 

a) az ellátást igénylő személynek az Szt. 18. §-ának a)-c) pontjában szereplő adatait 
b) az igényelt szociális ellátásra való jogosultság a jogosultat érintő jog és kötelezettség 
megállapítására, feltételeire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat (vagyonnyilatkozat, 
jövedelemnyilatkozat) 

 
A jövedelemtől függő szociális ellátások esetében a jövedelem típusának megfelelő igazolás 
vagy annak fénymásolata a jövedelemről tett nyilatkozat melléklete. 
 
(5) A jogosultság megállapításakor 

a) a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap 
jövedelmét, 
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén 
a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett 
jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni. 
Jövedelmet alábbiak szerint kell igazolni: 
c) havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 
hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolással,  
d) munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást 
igazoló szelvénnyel, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított 
igazolással, 
e) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását 
megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvénnyel, ennek hiányában az utolsó 
havi bankszámla kivonattal, 
f) tárgyévi nyugellátásról szóló éves értesítőt, valamint az utolsó havi nyugellátásról 
szóló postai szelvényt vagy bankszámla kivonatot, 
g) vállalkozó esetében az illetékes NAV igazolással, a kérelem benyújtását megelőző 
gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról. 

(6) A pénzbeli ellátások kifizetése házipénztárban, postai úton vagy folyószámlára utalással 
történik. 

(7) A rendszeres települési támogatásokat havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig; 
egyéb pénzellátásokat a döntést követő 30 napon belül kell folyósítani. 
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(8) Települési támogatás pénzbeli és természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. 

(9) A folyósítás módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell. A 
természetben nyújtott települési támogatások biztosításának szabályait, határidejét, formáját a 
vonatkozó határozat rendezi. 

(10) A beteg hozzátartozó ápolásához, a gyógyszer-kiadások viseléséhez, valamint a 
lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, 
annak lejártát megelőző hónapban benyújtható. 

II. Fejezet 

Települési támogatások 

A települési támogatások nyújtásának formái 

5. § 

Az önkormányzat képviselő-testülete e rendelet alapján a jogosult részére települési 
támogatást nyújt. 

(1) A pénzbeli települési támogatás formái: 
 

a) rendszeres települési támogatás 
aa) beteg hozzátartozó ápolásához nyújtott települési támogatás 
ab) gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 

 
b) rendkívüli települési támogatás 

ba) temetéshez kapcsolódó települési támogatás, 
bb) települési létfenntartási támogatás. 

c) egyszeri települési támogatás 
ca) tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó települési támogatás 
cb) gyermekszületési támogatás 
cc) köztemetés 

 
(2) Természetben nyújtott települési támogatás formái: 

 
a) rendszeres települési támogatás 

lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás 
 
b) rendkívüli települési támogatás 

időskorúak vásárlási utalvány támogatása 

III. Fejezet 

Pénzbeli települési támogatások 

Beteg hozzátartozó ápolásához nyújtott települési támogatás 

6. § 

(1) Beteg hozzátartozó ápolásához nyújtott települési támogatás állapítható meg a településen 
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen 
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élő nagykorú hozzátartozónak, aki tartósan beteg, állandó és tartós gondozásra szoruló, 
szécsényi lakóhellyel rendelkező személy ápolását, gondozását végzi, és a kérelmező 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 300%-át nem haladja meg. 

(2) Beteg hozzátartozó ápolásához nyújtott települési támogatásban csak az a személy 
részesülhet, aki az Szt.-ben meghatározott ápolási díj megállapítását az illetékes járási 
hivatalnál kezdeményezte, de arra nem jogosult. 

(3) Beteg hozzátartozó ápolásához nyújtott települési támogatásra irányuló kérelemhez 
csatolni kell a háziorvos által kiállított igazolást arra vonatkozóan, hogy a gondozott önmaga 
ellátására képtelen, állandó és tartós gondozásra szorul, valamint azt a háziorvosi igazolást, 
mely tanúsítja, hogy a gondozó személy alkalmas az ápolási feladatok ellátására. 

(4) A támogatást egy évre, a kérelem benyújtását követő hónap első napjától kell 
megállapítani, mely kérelemre újra megállapítható. 

(5) Nem jogosult beteg hozzátartozó ápolásához nyújtott települési támogatásra a 
hozzátartozó, ha 

a) a gondozott személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint 
nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, 
b) kereső tevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés 
kivételével – a napi 4 órát meghaladja. 

(6) Beteg hozzátartozó ápolásához nyújtott települési támogatás összege megegyezik a 
nyugdíjminimum összegével. 

(7) Beteg hozzátartozó ápolásához nyújtott települési támogatás egészségügyi szolgáltatásra 
és szolgálati időre nem jogosít. 

(8) Beteg hozzátartozó ápolásához nyújtott települési támogatást meg kell szüntetni, ha 
a) a gondozott személy állapota az állandó gondozást már nem teszi szükségessé, 
b) a gondozást végző azon bejelentése alapján, miszerint a háztartásban élőket érintően 
a jövedelmi viszonyokban olyan pozitív változás történt, mely alapján a támogatás 
együttes feltételei nem teljesülnek, 
c) a gondozást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, a gondozott érdekeit, 
egészségét, emberi méltóságát sértő magatartást tanúsít, 
d) a gondozást végző, vagy a gondozott személy települési lakcíme megszűnik, 
e) a gondozott személy elhalálozik. 
 

(9) A beteg hozzátartozó ápolásához nyújtott támogatást – a (8) bekezdésben foglaltak okán – 
alábbi időpontok szerint kell megszüntetni: 

a) amennyiben a gondozott személy állapota az állandó gondozást már nem teszi 
szükségessé, úgy ezen időpont napjától, 
b) amennyiben a háztartásban élőket érintően a jövedelmi viszonyokban olyan pozitív 
változás történt, mely alapján a támogatás együttes feltételei nem teljesülnek, a tény 
bekövetkezése hónapjának utolsó napjával, 
c) az ápolás nem megfelelő teljesítése miatt az ennek tényét megállapító 
jegyzőkönyvben rögzített időponttól, 
d) a gondozást végző, vagy a gondozott személy települési lakcíme megszűnése esetén a 
megszűnés napján, 
e) az ápolt személy halála esetén a halál időpontja hónapjának utolsó napjával. 
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Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 

7. § 

(1) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a szociálisan rászorult 
személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó 
kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. 

(2) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás állapítható meg a 
gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó költségekhez való hozzájárulás céljából, ha a kérelmező 

a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 
300%-át, 
b) egyedül élő vagy egyedülálló esetén a havi jövedelem nem haladja meg a 
nyugdíjminimuma 400%-át, 

és a havi rendszeres gyógyszerköltségének összege meghaladja a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 20 %-át. 

(3) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra való jogosultság 
megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell – a havi rendszeres gyógyszer költségéről – 
kizárólag a kérelmező személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges gyógyító ellátásról 
szóló igazolást, továbbá a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy közgyógyellátásra nem 
jogosult. 

(4) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás összegét az alábbiak 
szerint kell megállapítani: 

Amennyiben az igazolt havi gyógyszerköltség 
meghaladja a mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum 
a támogatás összege: 

20%-át  5.000 Ft 

30%-át  8.000 Ft 

40%-át   11.000 Ft 

 
 
(5) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást a kérelem benyújtását 
követő hónap első napjától egy évre kell megállapítani. 
 
(6) Meg kell szüntetni a támogatásra való jogosultságot, ha a jogosult 

a) szécsényi lakcíme, tartózkodási helye a folyósítás időtartama alatt megszűnik, vagy 
b) elhalálozott. 

Temetéshez kapcsolódó települési támogatás 

8. § 

(1) Temetéshez kapcsolódó települési támogatás állapítható meg annak az eltemettetésre 
köteles személynek, vagy az elhunyt személy eltemettetéséről erre vonatkozó kötelezettség 
nélkül gondoskodó személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át nem haladja meg. 
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(2) Temetéshez kapcsolódó települési támogatásra nem jogosult az a kérelmező, akinek – a 
kérelemben foglalt – elhunyt hozzátartozója után a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. 
törvény szerinti temetési hozzájárulás igénybe vehető. 

(3) A kérelmezőnek a kérelméhez csatolnia kell: 
a) a kérelmező nevére kiállított temetési számlát, 
b) a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, 
c) nyilatkozatát arról, hogy a kérelemben foglalt elhunyt után a hadigondozásról szóló 
1994. évi XLV. törvény szerinti temetési hozzájárulás nem vehető igénybe, arra nem 
jogosult. 

(4) A támogatást a halálesetet követő két hónapon belül lehet igényelni. 

(5) Temetéshez kapcsolódó települési támogatás összege 30.000 Ft. 

Települési létfenntartási támogatás 

9. § 

(1) Az önkormányzat Szociális Bizottsága települési létfenntartási támogatásban részesítheti 
azt a rendkívüli élethelyzetben lévő 

a) egyedül élő vagy egyedülálló személyt, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 400 %-át nem haladja meg, 
b) családot, ahol az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 300%-át nem haladja meg. 

 
(2) Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni különösen, ha a kérelmezőnek 

a) alapvető élelmiszerek vásárlásához anyagi segítségre szorul,  
b) tartós betegség miatt jelentős jövedelemkiesése van, 
c) kórházi ápolásra szorul, 
d) nagyobb összegű, váratlan kiadásai vannak, amelyeket önerőből nem tud 
kiegyenlíteni, 
e) elemi kár, baleset, tragikus helyzet miatt anyagi segítségre szorul, 
f) rendszeres pénzellátás iránti kérelme folyamatban van, és megélhetését ezen időszak 
alatt más jövedelemből, megtakarításból biztosítani nem tudja, 
g) gyermek neveléséhez, gondozásához anyagi segítségre szorul, 
h) körülményeihez képest jelentős beiskolázási kötelezettségek merülnek fel. 

(3) A települési létfenntartási támogatás összegét a rászorultsághoz igazodóan kell 
megállapítani. A támogatás összege alkalmanként minimum 5.000 Ft, maximum 50.000 Ft 
lehet. A támogatás kifizetése házipénztárban, postai úton vagy bankszámlaszámlára történő 
utalással történik. 

(4) Halasztást nem tűrő krízishelyzet, életveszély esetén a települési létfenntartási támogatás 
iránti eljárás hivatalból is megindítható. A támogatás megállapításáról ebben az esetben a 
polgármester dönt. 

Tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó települési támogatás 

10. § 

(1) Az önkormányzat szociális bizottsága tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó települési 
támogatásban részesítheti azt  

a) az egyedül élő vagy egyedülálló személyt, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 400 %-át nem haladja meg, 
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b) a családot, ahol az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 300%-át nem haladja meg. 

(2) A tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó települési támogatás ugyanazon lakott ingatlanra 
csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások 
számától.  

(3) A tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó települési támogatás évente két alkalommal 
adható, maximum 30.000 Ft összegben. 

(4) A kihűlés vagy fagyhalál észlelése esetén - Szécsény és Térsége Humánszolgáltató 
Központ jelzése alapján - a tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó települési támogatás iránti 
eljárás hivatalból is megindítható. A támogatás megállapításáról ebben az esetben a 
polgármester dönt. 

Gyermekszületési támogatás 

11. § 

(1) A polgármester gyermekszületési támogatásra való jogosultságot állapít meg az újszülött 
után, ha a támogatást igénylő szülő(k), valamint a gyermek a kérelem benyújtásának 
időpontjában szécsényi lakóhellyel rendelkeznek, életvitelszerűen itt tartózkodnak, továbbá a 
családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 800 %-át nem haladja meg. 

(2) A támogatást egy gyermek után csak egyik szülője jogosult igényelni. Amennyiben a 
szülők külön élnek, az a szülő jogosult a támogatásra, akinél a gyermek elhelyezésre került.  

(3) A támogatás iránti kérelemhez be kell nyújtani a gyermek születési anyakönyvi 
kivonatának másolatát. 

(4) Az egyszeri támogatás összege gyermekenként 50.000 Ft. 

(5) A támogatás iránti kérelem a gyermek születésétől számított 90 napon belül nyújtható be. 
A benyújtási határidő jogvesztő. 

Köztemetés 

12. § 

(1) A polgármester az Szt. 48. §-ában foglaltak alapján a halálesetről való tudomásszerzést 
követő 21 napon belül gondoskodik a Szécsény területén elhunyt személynek a közköltségen 
történő eltemettetéséről, ha: 

a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy 
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 

(2) Köztemetésként csak a helyben szokásos legalacsonyabb költségű temetés rendelhető el.  

(3) Ha az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személy hozzájárul, a polgármester az 
elhunyt eltemettetéséről hamvasztás útján, urnás temetés megrendelésével gondoskodik. 

(4) A polgármester a köztemetés költségének megtérítését hagyatéki teherként az illetékes 
közjegyzőnél érvényesíti, illetve az eltemettetésre kötelezett személyt a köztemetés 
költségének megtérítésére kötelezi. 
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(5) A polgármester különös méltányosságból mentesítheti a hozzátartozót a köztemetés 
költségének megtérítése alól, amennyiben a hozzátartozó háztartásában az egy főre jutó 
jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 

IV. fejezet 

Természetben nyújtott települési támogatások 

Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás 

13. § 

(1) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére, 
a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával 
kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott hozzájárulás. 

(2) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás olyan, a lakásfenntartással összefüggő 
rendszeres kiadásokhoz nyújtható, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező 
lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. 

(3) A kérelem elbírálásakor figyelembe vehető lakásfenntartási kiadások: a villamosáram díja, 
a víz- és csatornahasználati díj, a gázfogyasztás díja, a szemétszállítás díja és a társasházi 
lakások esetén fizetendő közös költség. 

(4) A polgármester lakhatási támogatást állapít meg a kérelmezőnek az alábbi együttes 
feltételek teljesülése esetében: 

a) a kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át, 
b) a (3) bekezdésben felsorolt költségek valamelyikét kérelmező viseli (és ezt a kérelem 
benyújtását megelőző hónap vonatkozásában igazolja a közműszolgáltató által 
kérelmező nevére kiállított számlával; közös költségnél a befizetési igazoló 
elismervénnyel). 

(5) Egy háztartásban élő személynek csak azok vehetők figyelembe, akik ténylegesen, 
életvitelszerűen az adott lakásban élnek. 

(6) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás havi összegét az alábbiak szerint kell 
megállapítani: 

Egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdij-
minimum %-ában: 

A támogatás havi összege: 

    0-200 %  8.000 Ft 

201-300 %  6.000 Ft 

301-400 %  4.000 Ft 

A támogatás összege azonban nem haladhatja meg a havi számla összegét. 

(7) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást rendszeres települési támogatás 
formájában kell nyújtani. A támogatást havi rendszerességgel egy évre kell megállapítani, a 
kérelem benyújtását követő hónap első napjától. 
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(8) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a 
lakásban élő személyek és háztartások számától. 

(9) Nem jogosult lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra: 

a) aki albérlőt tart, vagy más módon hasznosítja a lakását, 
b) akinek korábbiakban bérelt önkormányzati tulajdonú lakás vonatkozásában lejárt 
esedékességű tartozása áll fenn, függetlenül attól, hogy életvitelszerűen hol 
tartózkodik. 

(10) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást meg kell szüntetni, az ok bekövetkezése 
hónapának utolsó napjával: 

a) a jogosult kérelmére, 
b) ha a jogosult más településen létesített lakó- vagy tartózkodási helyet, 
d) ha a jogosult elhalálozott. 

(11) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás folyósítása utólag, a tárgyhónapot követő 
hónap 5. napjáig a szolgáltató felé történik, és annak összegét a támogatással érintett költség 
tekintetében a szolgáltató írja jóvá. 

Időskorúak vásárlási utalvány támogatása 

14. § 

(1) Az önkormányzat minden év december hónapban vásárlási utalványt nyújt a Szécsényben 
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő 
azon időskorú személy részére, aki: 

a) a tárgyévben a 70. életévet betölti és 
b) jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
600%-át. 

Az a) és b) pontban felsorolt feltételnek együttesen kell fennállni. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt vásárlási utalvány értéke évente 10.000 Ft. 

(3) A támogatást a polgármester állapítja meg.  

V. Fejezet 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

Szociális étkeztetés 

15. § 

(1) Szociális étkeztetés igénybevételére jogosultak azok a szociálisan rászorult személyek, 
akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére a napi egyszeri meleg étkezést tartósan vagy 
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.  

(2) Az (1) bekezdés tekintetében szociális rászorultnak minősül az a személy, aki:  

a) 65. életévét betöltötte, 
b) egészségi állapota miatt háziorvosi igazolás szerint önmaga ellátásáról részben vagy 
teljesen nem képes gondoskodni, illetve külön jogszabályban meghatározott 
rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, 
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c) fogyatékossága miatt külön jogszabályban meghatározott fogyatékossági 
támogatásban, egészségkárosodási támogatásban, magasabb összegű családi pótlékban 
részesül,  
d) pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt háziorvosi, vagy 
szakorvosi igazolás szerint önmaga ellátására részben képes. 

(3) A szociális étkeztetésért térítési díjat kell fizetni, melynek mértékét a mindenkor hatályos 
önkormányzati rendelet tartalmazza, azzal, hogy a térítési díj meghatározásakor magasabb 
szintű jogszabályban rögzített feltételeket is alkalmazni kell.  

(4) A szociális étkeztetés igénybevételének lehetőségei:  

a) a jogosult gondoskodik az étel elszállításáról 
b) a szolgáltató gondoskodik az étel házhozszállításáról. 

(5) Az önkormányzat ellátási kötelezettségének vásárolt élelmezésre kötött szolgáltatási 
ellátási szerződés útján tesz eleget. 

Házi segítségnyújtás 

16. § 

(1) Az önkormányzat a házi segítségnyújtást a szécsényi székhellyel működő Szécsény 
Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás útján a társulási megállapodás szerint 
látja el.  
(2) A házi segítségnyújtás az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását, szükségleteinek 
megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. Az igénybe vevők életkoruknak, egészségi 
állapotuknak megfelelő 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 igénylő, illetve törvényes képviselője 
kérelmére, indítványára történik, amelyet a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ 
intézményvezetőjéhez kell benyújtani. Az ellátás biztosítását a Szécsény és Térsége 
Humánszolgáltató Központ intézményvezetőjének intézkedése alapozza meg. 
(6) A házi segítségnyújtás igénybevételekor az intézményvezetője, a jogszabályban 
meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a gondozási szükségletet az 
előgondozással egyidejűleg.  
(7) Az intézményvezető az ellátás igénybevételét megelőzően a vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelő tartalommal megállapodást köt az ellátást igénybevevővel.  
(8) A házi segítségnyújtás kapcsán kötött megállapodás alapján az intézményi szolgáltatás 
megszűnik az intézmény jogutód nélküli megszűnésével vagy a jogosult halálával. A 
megállapodás írásban megszüntethető közös megegyezéssel vagy felmondással. A 
szolgáltatást igénybe vevő, illetve kötelezett a megállapodás felmondását írásban, indoklás 
nélkül kezdeményezheti. Az intézményvezető a megállapodást felmondással, írásban 
megszünteti, ha: 

a) a szolgáltatást igénybe vevő részéről a jogosultság jogszabályi feltételei nem állnak 
fenn 

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

c) a szolgáltatást igénybe vevő kéthavi térítési díjjal hátralékba esik, feltéve, ha az 
intézményvezető felszólítására 15 napon belül azt nem teljesíti, amennyiben a 
szolgáltató térítési díjat állapít meg. 
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d) a szolgáltatást igénybe vevő a megállapodásban nem rögzített szolgáltatásokat 
végeztet 

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

f) a szolgáltatást igénybe vevő elköltözik az ellátási területről. 
A megállapodás a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában 15 nap 
felmondási idővel szűnik meg. 
(9) A megállapodás megszűnése, vagy megszüntetése esetén a felek egymással elszámolnak, 
amely ügylet kiterjed a fizetendő térítési díjakra, és az esetleges hátralékaira, illetve minden 
olyan dologra, amely a megállapodás megszűnéséhez, megszüntetéséhez okszerűen 
kapcsolódik. 

Család- és gyermekjóléti szolgálat 

17. § 

(1) Az önkormányzat a családsegítés- és gyermekjóléti szolgáltatást a város közigazgatási 
területén szécsényi székhellyel működő 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 igénylő önként kérheti szóban vagy írásban, vagy észlelő- és 
jelzőrendszeren keresztül. A kérelmet a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ 
intézményvezetőjéhez kell benyújtani. Az ellátás biztosítását a Szécsény és Térsége 
Humánszolgáltató Központ intézményvezetőjének intézkedése alapozza meg. 
 

Család- és gyermekjóléti központ 

18. § 

(1) Az önkormányzat a család- és gyermekjóléti központot a város közigazgatási területén 
szécsényi székhellyel működő Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó 
Társulás útján a társulási megállapodás szerint működteti.  
(2) A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak a Gyvt. 39. §-a és 40. § (2) 
bekezdése és az Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatain túl a 
gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő 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 közreműködésével önkéntesen az ellátást igénylő, illetve törvényes 
képviselője kérelmére vagy jelzőrendszeri tag jelzésére történik. Az önkéntesség elve a 
gyermek védelembe vételével, nevelésbe vételével megszűnik. A kérelmet a Szécsény és 
Térsége Humánszolgáltató Központ intézményvezetőjéhez kell benyújtani. Az ellátás 
biztosítását a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ intézményvezetőjének 
intézkedése alapozza meg. 
(5) A nyújtott szolgáltatásokról, azok gyakoriságáról, az ellátást kérő és az ellátást nyújtó a 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelő tartalommal megállapodást köt. 
 



13 
 

Szenvedélybetegek közösségi ellátása 

19. § 

(1) Az önkormányzat a közösségi ellátást a szécsényi székhellyel működő Szécsény Térsége 
Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás útján a társulási megállapodás szerint látja el. 
(2) A szenvedélybetegek közösségi ellátása önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, 
közösségi alapú az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történő gondozás, amelynek 
célja az életmódváltozás.  
(3) A szolgáltatás térítésmentes.  
(4) A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli 
vagy formai kötöttség nélküli írásbeli kérelmére történik a szakorvos javaslata alapján, 
amelyet a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ intézményvezetőjéhez kell 
benyújtani. Az ellátás biztosítását a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ 
intézményvezetőjének intézkedése alapozza meg. 
(5) Az intézményvezető az ellátás igénybevételét megelőzően a vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelő tartalommal megállapodást köt az ellátást igénybevevővel. A megállapodás 
megszűnésére és megszüntetésére e rendelet 19. § (8)-(9) bekezdéseit kell alkalmazni. 

Nappali ellátás 

20. § 

(1) A nappali ellátást, mint szociális alapszolgáltatást az önkormányzat a Ferences 
Szegénygondozó Nővérek Szerzetesrendjével kötött ellátási szerződés útján látja el. 
(2) A kérelmeket a Ferences Szegénygondozó Nővérek Szerzetesrendje képviselőjéhez 
(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. 

21. § 

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

Helyi szociálpolitikai kerekasztal 

22. § 

(1) Az Önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt működtet, melynek célja a szociális 
törvényben meghatározott feladatok megvalósításának, végrehajtásának folyamatos 
figyelemmel kísérése. 
 
(2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal 
ülésezik. Az ülést Szécsény Város Polgármestere hívja össze.  
 
(3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai: 
- polgármester, 
- jegyző, 
- Szociális Bizottság elnöke,  
- Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ vezetője, 
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- Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
- az önkormányzat területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői, 
- egyház és karitatív szervezetek egy-egy képviselője, 
- civil szervezetek képviselői.  

 

VI. FEJEZET 

Záró rendelkezések 

23. § 

(1) A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) A Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
7/2011. (III.30.) önkormányzati rendelet, a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 
természetbeni települési támogatásokról szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet, 
valamint a szociálpolitikai kerekasztal létrehozásáról és működtetéséről szóló 19/2004. 
(XII.01.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 
Szécsény, 2020. november 30. 
 
 
 

Stayer László Péter 
polgármester 

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna  
jegyző 

 
 
Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
Szécsény, 2020. november 30. 
 
 
 

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna  
jegyző 

 


