
 

 

 
 
 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2012.(III.28.) önkormányzati rendelete 

 
a rendszeres szociális segélyre jogosult, egészségkárosodottnak nem 

minősülő személyek együttműködési kötelezettségéről szóló 23/2011. (X.24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A. § (3) bekezdésben és a 132. § 
(4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a rendszeres 
szociális segélyre jogosult, egészségkárosodottnak nem minősülő személyek 
együttműködési kötelezettségéről szóló 23/2011. (X.24.) önkormányzati rendeletének 
módosítására a következőket rendeli el: 
 
 

1. § (1) A rendszeres szociális segélyre jogosult, egészségkárosodottnak nem 
minősülő személyek együttműködési kötelezettségéről szóló 23/2011. (X.24.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ö.r.) 2. § (1) bekezdés c) pontja helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 
  

„(1) [A rendelet hatálya arra a személyre (a továbbiakban: együttműködésre 
kötelezett) terjed ki, akinél az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:] 
... 
c) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy 14 éven aluli 
kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek 
valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a családok támogatásáról 
szóló törvényben foglaltak szerinti gyermekgondozási támogatásban, 
gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek 
ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani, 
vagy a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati 
rendeletben az aktív korúak ellátására jogosult személyek családi 
körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott 
egyéb feltételeknek megfelel.” 
 

(2) Az Ö.r. 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(2) A rendelet hatálya kiterjed az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti 
Központja és Családsegítő Szolgálatának (a továbbiakban: Családsegítő 
Szolgálat), mint együttműködésre kijelölt szervnek azon családgondozóira, akik 
munkaköri feladataik alapján orosházi lakóhelyű, vagy tartózkodási helyű, vagy 
több lakcím esetén életvitelszerűen Orosházán élő, rendszeres szociális 
segélyben részesülő, együttműködésre kötelezett személyekkel rendszeresen 
kapcsolatot tartanak az együttműködés megvalósítása céljából.” 
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2. § (1) Az Ö. r. 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(2) A jegyző tájékoztatja a Családsegítő Szolgálatot, ha a jogosultat a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. § (7) 
bekezdésében foglalt, valamint az egyes szociális ellátások feltételeként a 
lakókörnyezet rendezettségének biztosításáról szóló önkormányzati rendelet 
szabályainak megsértése miatt fel kellett szólítani.” 

 
(2) Az Ö. r. 3. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 

 
„(3) A Családsegítő Szolgálat a szociális munka eszközeivel, szükség esetén 
segély igénylésével vagy más szervezet támogató bevonásával segíti az 
együttműködésre kötelezettet, hogy a (2) bekezdésben hivatkozott jegyzői 
felszólításnak eleget tudjon tenni.” 

 
3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. E rendelet 
rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyeknél is alkalmazni kell. 
 
(2) Az Ö.r. bevezető részében „Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében” szövegrész 
helyébe az „Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában” szöveg lép. 
 
 
 
 
 
 (Dr. Dancsó József) (Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária) 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 
Kihirdetve: 2012. március 28-án. 
 
 
 
 (Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária) 
 címzetes főjegyző 
 


