
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testületének 21/2009. (V.29.) ÖT. számú 
rendelete a 18/2008. (VI.27) ÖT. sz. rendelettel módosított 8/2008. (III.28.) ÖT. sz. 

rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról 
 

 
1. § 

 
A rendelet 4. §. (2) bekezdés harmadik francia bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki: 
 
„a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú munkából származó havi jövedelemnek az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét.”  
 

2. § 
 
A rendelet 6. § (2) bekezdése az alábbiak szerint változik: 
 
„A havi rendszeres pénzbeli ellátások jogosultságát az Szt. 25. § (4) – (12) bekezdései alapján kell 
felülvizsgálni.”   
      

3. § 
 
A rendelet 8. §-a helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
„(1) Az aktív korúak ellátására jogosult és rendszeres szociális segélyben részesülő 55. életévét 
betöltött, és 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő – ha a gyermek ellátása napközbeni ellátást 
biztosító intézményben nem biztosított – személy /továbbiakban: jogosult/ együttműködésre 
köteles az önkormányzattal és a Humánszolgáltató Központtal /továbbiakban: együttműködésre 
kijelölt szerv/. 
 
  (2) Az együttműködés keretében a jogosult köteles: 

- az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba vetetni magát a 
megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, 
- a részére összeállított beilleszkedést segítő programról írásban megállapodni az 
együttműködésre kijelölt szervvel a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon 
belül, 
- teljesíteni a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, abban leírtaknak 
megfelelően és módon kapcsolatot fenntartani az együttműködésre kijelölt 
szervvel. 

 
(3) Az együttműködés eljárási szabályai: 

  - e rendeletben szabályozott együttműködési kötelezettség a jogosultságot 
megállapító határozat jogerőre emelkedését követő naptól áll fenn, 

 
  -  együttműködés megszűnésének minősül, ha a jogosult a folyósítás időtartama 
alatt az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló együttműködési kötelezettségét 
neki felróhatóan megszegi. 

 
(4) Az együttműködés megszegése: 

- jogosult nem tesz eleget együttműködési kötelezettségének, 
- jogosult a beilleszkedést segítő programban előírt feladatokat teljes körűen, 
ismételt felhívásra nem teljesíti, 
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- jogosult az együttműködésre kijelölt szervvel előzetesen és közösen kijelölt 
időpontban nem jelenik meg és távolmaradását hitelt érdemlően nem igazolja, 
- jogosult nem jelenti be személyi adataiban, lakcímében, szociális körülményeiben 
bekövetkezett változást, továbbá munkavállalást, rendszeres pénzellátásra való 
jogosultság kezdő időpontját, 14 éven aluli kiskorú gyermek napközbeni 
ellátásának intézmény által történő biztosítását a változást követő 15 napon belül. 
 

(5) A beilleszkedést segítő programok összeállítása, végrehajtásának ellenőrzése az 
együttműködésre kijelölt szerv vezetője által megbízott családsegítő feladata. A családsegítő 
figyelemmel kíséri a megküldött jogosultságot megállapító határozatban foglalt határidők 
betartását.  
A jogosultat a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nyilvántartásba veszi, 
továbbá tájékoztatja a beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről, a programok 
típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól, amelyről jegyzőkönyvet készít. 
A nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a jogosult bevonásával a családsegítő 
kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról írásban 
megállapodást kötnek, amelynek egy példányát az aláírást követő 15 napon belül megküldi az 
ellátást megállapító és folyósító önkormányzat részére. 
A családsegítő folyamatosan kapcsolatot tart fenn a jogosulttal, és legalább háromhavonta 
személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak 
betartását, a kapcsolattartásról esetnaplót vezet. Az együttműködés megszegése esetén 
haladéktalanul, írásban értesíti az ellátást megállapító és folyósító szervet. 
A családsegítő legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program 
végrehajtásáról – amennyiben szükséges a programot módosítja -, amelyet a tárgyévet követő év 
január 31. napjáig megküld a jegyző részére. 
 
(6) E rendelet alkalmazásakor a beilleszkedési program típusai: 
       - alapvető személyi higiénia kialakítása, 
                      - külső és belső lakókörnyezet rendben tartása, a rend fenntartása, 
                      - a családi kapcsolatok tiszteletben tartása, az együttélés szabályainak betartása,      

- egészség megőrzése, fenntartása,  
- egyéni képességeket fejlesztő, életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson 
való részvétel, 
- munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvétel.”      

 
 

4. § 
 

A rendelet 11. § (3) bekezdése hatályát veszti. 
 

5. § 
 
E rendelet 2009. június 01. napjával lép hatályba. 
 
 
Nagykőrös, 2009. május 29. 
 
 Dr. Czira Szabolcs sk.                  Dr. Nyíkos Sára sk. 
                  polgármester                                        jegyző 
 
Kivonat hiteléül: 


