
RÁBACSÉCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 

4/2009.(III.14.) RENDELETE 
a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 

9/2008.(IX. 1.) rendelet módosításáról 
 
 
Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. Tv.-ben (továbbiakban: Sztv.) és a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.-ben (továbbiakban Ötv.) kapott felhatalmazás 
alapján a pénzbeni és természetben nyújtott ellátások helyi szabályairól szóló 6/2008. 
(VII.28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja. 
 

1.§ 
 

Az R. 3.§ /4/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
A kérelem az aktív korúak ellátásának megállapítására formanyomtatványon nyújtható be, 
melyhez vagyonnyilatkozat kitöltése és a kérelemnyomtatványon felsorolt mellékletek 
csatolása szükséges. 
 

2.§ 
 
Az R. 4.§-a helyébe az alábbi 4.§ lép: 
 

Pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások  
 
/1/ Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által nyújtott szociális 
rászorultságtól függő ellátások az alábbiak: 
 

a./ Pénzbeli ellátások: 
 - időskorúak járadéka 
 - rendelkezésre állási támogatás 
 - rendszeres szociális segély 
 - ápolási díj 

  - átmeneti segély, 
  - temetési segély, 
  - lakásfenntartási támogatás 
 
 b./ Természetben nyújtott szociális ellátások: 
  - egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. 
 
 c./ Természetben is nyújtható ellátások: 
  - átmeneti segély, 
  - lakásfenntartási támogatás, 

- temetési segély. 
 

 d./ Szociális szolgáltatások: 
  - étkeztetés, 
  - házi segítségnyújtás 

 
 



3.§ 
 
Az R. 5.§-a helyébe az alábbi 5.§ lép: 
 

Aktív korúak ellátása 
 

/1/ A települési önkormányzat jegyzője aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg 
az Sztv. 33.§-37/G. §.-ban foglalt szabályoknak megfelelően. 
/2/ Az Sztv.37/C.§(1) bekezdése szerint a rendszeres szociális segély megállapításának 
további feltétele, hogy a kérelmező- egészségkárosodott személy kivételével-nyilatkozatban 
vállalja az együttműködést a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és 
Szociális Intézménye családsegítőjével (továbbiakban: családsegítő) 
 
/3/ Rábacsécsény Község Önkormányzata a családsegítővel megállapodást köt. 
 
/4/ A /2/ bekezdésben előírt együttműködés keretében a kérelmező köteles:  
a./ a családsegítőnél nyilvántartásba vetetni magát a jogosultságot megállapító határozat 
jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, 
b./ a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik a családsegítővel a jogosultságot 
megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül, 
c./ teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat,  
d./ családsegítővel 3 havonta kapcsolatot tartani 
e./ a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó programokban részt venni, 
f./ tanácsadás 
g./csoportos önsegítő és képességfejlesztő foglalkozás 
h./ egyéni képességeket fejlesztő, életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozás 
 
/5/ Akadályoztatása esetén – amennyiben az akadályoztatás nem felróható ok miatt 
következett be - köteles az akadályoztatást követő 5 napon belül hitelt érdemlően igazolni a 
mulasztás okát. Betegség esetén a háziorvos igazolását. 
 
/6/ Ha a szociális segélyben részesülő a /4/ bekezdésben szabályozott együttműködési 
kötelezettségének második alkalommal nem tesz eleget, akkor a családsegítő a kötelezettség 
megszegését követő 5 napon belül értesíti a jegyzőt. 
 
/7/ Meg kell szüntetni a rendszeres szociális segély folyósítását, ha a családsegítővel az 
együttműködési kötelezettségét neki fel nem róható okból két éven belül ismételten megszegi. 
 
/8/ Az együttműködési kötelezettségének megszegése akkor felróható, ha az 5.§ /4/ bekezdése 
szerinti együttműködési kötelezettségét nem teljesíti határidőben, illetve határnapra és 
mulasztását előre írásban nem jelzi. 
 
/9/ A rendszeres szociális segély folyósítását a kötelezettség megszegése napját követő naptól 
kell megszüntetni. 

 
4.§ 

 
Az R. 13.§ /2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
/2/ Az étkezés intézményi térítési díja: 
 
A 2008. évi CII. törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésről 3. számú melléklet 



11 pontjának c) bekezdésében meghatározott egyes normatíva kategóriák alapján: 
a.) ca  pontja szerint 297,- Ft 
b.) cb) pontja szerint 338,- Ft 
c.) cc) pontja szerint 405,- Ft 

5.§ 
 

/1/ Jelen rendelet a 2009. április 1. napján lép hatályba. 
 

Rábacsécsény, 2009. március 14. 
 
 
 
 
 Veilandics Eszter       Kovács Teodóra 
 körjegyző       polgármester 
 
 
Kihirdetve: 2009. március 14. 
 
 
 
 Veilandics Eszter 

         körjegyző 


