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Alap Község Önkormányzat 
5/2009. (III. 12.) számú rendelete 

a szociális ellátásokról szóló 5/2008. (III. 25.) rendelet módosításáról 
 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32.§. (3) bekezdésében, 58/B.§. (2) bekezdésében 
valamint 132.§. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Alap község Önkormányzat 
Képviselı-testületének a szociális ellátásokról szóló 5/2008. (III. 25.) rendeletének 
(továbbiakban: Rendelet) módosításáról alábbi rendeletet alkotja:  
 
 
 

1.§. 
 
(1) A Rendelet 3.§. (1) bekezdése alábbiak szerint módosul: 
3.§. 
(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítására 

irányuló kérelmet Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzıségének Székhelyén az erre 
a célra rendszeresített formanyomtatványon, az egyes ellátási formáknál meghatározott 
mellékletek csatolásával lehet benyújtani.  

 
(2) A Rendelet 3.§. (5) bekezdése alábbiak szerint módosul: 
3.§. 
(5) Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége a kérelemben foglaltak valódiságát saját 

nyilvántartása, környezettanulmány készítése, más hatóságok igénybe vétele útján 
ellenırizheti. 

 
(3) A Rendelet 6.§. (2) bekezdése helyébe alábbi rendelkezés lép: 
6.§.  
(1) A képviselı-testület az alábbi hatásköröket a polgármesterre ruházza át: 

a) helyi lakásfenntartási támogatás, 
b) azonnali átmeneti segély, 
c) temetési segély, 
d) szülési segély megállapítása. 

 
2.§. 

 
A Rendelet 7.§-a valamint „Rendszeres szociális segély” alcím helyébe a következı 
rendelkezés lép: 
 
Aktív korúak ellátása 
7.§. 
(1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság 
kezdı napján  
a) egészségkárosodott személynek minısül, vagy 
b) az 55. életévét betöltötte, vagy 
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családjában élı gyermekek 
valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási 
támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben – és a 
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gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [[[[Gyvt. 41.§. (3) bek.]]]] nem 
tudják biztosítani, 
rendszeres szociális segélyre jogosult.  
 
(2) Az (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti esetekben a rendszeres szociális segély akkor 

állapítható meg, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy a „Háló” Dél-
Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítı Szolgálatának 
családgondozójával való együttmőködési kötelezettségét nyilatkozatban vállalja.  

 
(3) Az (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti személy a rendszeres szociális segély 
folyósításának feltételeként a „Háló” Dél-Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 
Családsegítı Szolgálatának családgondozójával (továbbiakban: Családsegítı) 
együttmőködik, melynek keretében: 

a) az együttmőködésre kijelölt szervnél 15 napon belül nyilvántartásba veteti 
magát, 
b) a beilleszkedését segítı programról írásban 70 napon belül megállapodást köt, 
c) teljesíti a beilleszkedését segítı programban foglaltakat. 

 
(4) A beilleszkedést segítı program típusai: 

a) mentálhigiénés, életmódot formáló egyéni és csoportos foglalkozás, 
b) egyéni készség- és képességfejlesztı foglalkozás, 
c) életmódot formáló foglalkozás, tanácsadás, 
d) személyiségfejlesztı tréning, 
e) munkavégzésre történı felkészülést segítı program, 
f) képzési, átképzési program, 
g) munkalehetıség elfogadásával munkavégzés.  

 
(5) Az aktív korúak ellátására jogosult (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti személy a 
Családsegítıvel történı együttmőködés keretében az alábbiak szerint köteles eljárni: 

a) meg kell jelennie a jogosultságát megállapító határozat jogerıre emelkedését 
követı 15 napon belül a Családsegítınél nyilvántartásba vétel céljából, 
b) részt kell vennie az egyéni élethelyzetéhez igazodó, beilleszkedést segítı 
program kidolgozásában, 
c) megállapodást kell aláírnia a beilleszkedését segítı program megvalósítására a 
nyilvántartásba vételtıl számított 70 napon belül, 
d) eleget kell tennie a beilleszkedését segítı programra kötött megállapodásban 
foglaltaknak, 
e) meg kell jelenie kéthavonta a Családsegítınél, 
f) folyamatosan kapcsolatot kell tartania a kijelölt szerv munkatársával. 

 
(6) Az aktív korúak ellátására jogosult (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti személy 
együttmőködési kötelezettségét alábbi esetekben szegi meg: 

a) nem jelenik meg az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott határidıben a 
Családsegítınél, 
b) nem köt írásbeli megállapodást a beilleszkedését segítı program 
megvalósítására az (5) bekezdés c) pontjában meghatározott határidıre, 
c) nem tesz eleget a beilleszkedését segítı programra kötött megállapodásban 
foglaltaknak, 
d) nem jelenik meg az (5) bekezdés e) pontjában meghatározott idıpontokban a 
Családsegítınél, 
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e) személyes kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettségét az (5) bekezdés f) 
pontjában meghatározottak szerint nem teljesíti.  

 
(7) Az együttmőködésre kijelölt szerv 8 napon belül köteles jelezni a körjegyzınek, ha az 
együttmőködésre köteles személy (5) bekezdés a) valamint c) pontjában foglaltaknak 
nem tett eleget. Ha az együttmőködésre köteles személy a mulasztás igazolására írásbeli 
dokumentumot (így: orvosi igazolás, hatóság által kiállított megjelenésre kötelezı 
valamely irat) nyújt be a Családsegítı felé, azt a Családsegítı 5 napon belül köteles 
megküldeni a körjegyzınek.  
 
(8) A (7) bekezdésben rögzített mulasztás igazolását az együttmőködésre köteles személy 
akadályoztatásának megszőnését követı 8 napon belül köteles igazolni a 
Családsegítınél. 

 
3.§. 

 
(1) A Rendelet 10.§. (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:  
10.§. 
[(3) Különösen indokolt esetnek kell tekinteni azt az élethelyzetet, ha az igénylıt ill. 

családtagját:] 
„b) háziorvos által kiállított dokumentumban vagy kórház által kiállított 
zárójelentésben igazolt súlyos betegségben szenved,” 

 
(2)A Rendelet 12.§. (6) bekezdése alábbiak szerint módosul: 
12.§. 
(6) Az azonnali átmeneti segély elbírálását az igénylés leadásakor, kifizetését a következı 
munkanapig kell teljesíteni Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége házipénztárából. 
 

4.§. 
 
A Rendelet 13.§. (9) bekezdése a következıképpen módosul: 
13.§. 
(9) A temetési segély elbírálását az igénylés leadásakor, kifizetését a következı munkanapig 
kell teljesíteni Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége házipénztárából. 
 

5.§. 
 
A Rendelet 14.§. (3) – (4) bekezdései helyébe alábbi rendelkezések lépnek: 
14.§.  
(3) Kérelmet a szülést követı 30 napon belül Alap-Alsószentiván Községek 
Körjegyzıségéhez lehet beterjeszteni e rendelet 5. számú melléklete szerinti kérelem 
nyomtatványon. 
(4) A szülési segély elbírálását az igénylés leadásakor, kifizetését a következı munkanapig 
kell teljesíteni Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége házipénztárából. 
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6.§. 
 
A Rendelet 15.§-a helyébe alábbi rendelkezés lép: 
15.§. 
(1) Az önkormányzat az alábbi szociális alapszolgáltatásokat a „Háló” Dél-Mezıföldi 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja:  

a) étkeztetés, 
b) házi segítségnyújtás, 
c) családsegítés, 
d) jelzırendszeres házi segítségnyújtás. 

(2) Az étkeztetésért, a házi segítségnyújtásért, a jelzırendszeres házi segítségnyújtásért 
havonta utólag fizetendı térítési díj mértékét Alap Község Önkormányzat Képviselı-
testülete külön rendeletben határozza meg. 
 

7.§. 
 
A Rendelet 16.§. (6) bekezdése alábbiak szerint módosul: 
16.§. 
(6) Az étkeztetést az önkormányzat az Alapi Óvoda konyhája útján biztosítja. 
 

8.§. 
 
(1) A Képviselı-testület a Rendelet 17.§.- 18.§.-ait hatályon kívül helyezi, egyidejőleg a 19.§.-

20.§. számozása „Házi segítségnyújtás” alcímmel 17.§.-18.§. számozásra módosul. 

 
(2) A Képviselı-testület a Rendelet 21.§-át hatályon kívül helyezi, egyidejőleg a 22.§. 

számozása „Családsegítés” alcímmel 19.§. számozásra módosul. A számozással módosult 

19.§. (2) bekezdés rendelkezése helyébe alábbi rendelkezés lép: 

19.§.  
(2) A családsegítés keretében biztosítani kell 

a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 
b) az anyagi nehézségekkel küzdık számára a pénzbeli, természetbeni 
ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás 
megszervezését, 
c) a családgondozást, így a családban jelentkezı mőködési zavarok, illetve 
konfliktusok megoldásának elısegítését, 
d) közösségfejlesztı, valamint egyéni és csoportos terápiás programok 
szervezését, 
e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és 
lakhatási problémákkal küzdık, a fogyatékossággal élık, a krónikus betegek, a 
szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdık, 
illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás 
nyújtását, 
f) a családokon belüli kapcsolaterısítést szolgáló közösségépítı, családterápiás, 
konfliktuskezelı mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz 
élethelyzetben élı családokat segítı szolgáltatásokat. 
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9.§. 
 

A Rendelet új számozás szerinti 20.§-sal és alábbi alcímmel egészül ki: 

Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
20.§. 
(1) A jelzırendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élı, egészségi állapotuk és 

szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelı használatára 
képes idıskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az 
önálló életvitel fenntartása mellett felmerülı krízishelyzetek elhárítása céljából 
nyújtott ellátás. 

(2) A jelzırendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell 
a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történı 

haladéktalan megjelenését, 
b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali 

intézkedések megtételét, 
c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. 
 

10.§. 
 
A Rendelet új számozás szerint alábbi 21.§.-al és alcímmel egészül ki: 

 
Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal 
21.§. 
(1) A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: 

a) Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége szociális ügyekkel foglalkozó 
köztisztviselıje, 

b) Alap község közigazgatási területén foglalkoztatott védınık, 
c) „Háló” Dél-Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat mindenkori 

intézményvezetıje, 
d) „Háló” Dél-Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat   

− Családsegítı Szolgálatának mindenkori  családgondozója, 
valamint 

−  Gyermekjóléti Szolgálatának mindenkori családgondozója, 
illetve  

− a házi segítségnyújtásban részt vevı gondozók mindenkori 
szakmai vezetıje,  

               akik Alap község közigazgatási területén végzik munkaköri feladataikat, 
e) Fejér Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Alapi Telephelyének 

mindenkori vezetıje. 
(2) Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai maguk közül 4 év idıtartamra elnököt 
választanak. Az elnök feladata a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal képviselete, az ülések 
összehívása, vezetése. A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy 
alkalommal ülést tart. 
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11.§. 
 
A Rendelet 23.§.-ának számozása 22.§. szerinti számozásra módosul.  

 
12.§. 

 
(1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévı 

ügyekben is alkalmazni kell.  
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Alap Község Önkormányzat a 

szociális ellátásokról szóló 5/2008. (III. 25.) rendelete 6.§. (7)-(8) bekezdése, valamint 
Alap Község Önkormányzat az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 1/2009. (II. 
16.) rendelete 1.§. (1) bekezdése, 2.§. (1) bekezdése valamint 3.§. (1) bekezdése.  

 
 
 
 
Alap, 2009. március 11. 
 
 
 

Méhes Lajosné     Nyikosné Katzenberger Erika 
polgármester                         körjegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
Kihirdetve: Alap, 2009. március 12. 
 
           Nyikosné Katzenberger Erika 
                           körjegyzı 
 


