Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2011.(X.24.) önkormányzati rendelete
a rendszeres szociális segélyre jogosult, egészségkárosodottnak nem minősülő
személyek együttműködési kötelezettségéről
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 Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében, 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 a
következőket rendeli el:

1. § A rendelet célja, hogy a szociálpolitika eszközeivel szervezett keretek között segítse a
rendszeres szociális segélyre jogosult, egészségkárosodottnak nem minősülő személyeket a
megváltozott élethelyzethez történő alkalmazkodásban, esetenként a munkaerő-piacra
történő visszatérésben.

2. § (1) A rendelet hatálya arra a személyre (a továbbiakban: együttműködésre
kötelezett) terjed ki, akinél az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
a) az aktív korúak ellátása iránti kérelmében nyilatkozatban vállalta a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)
szabályai szerint rá irányadó együttműködést,
b) a rendszeres szociális segélyre való jogosultságát az orosházi jegyző hatáskörében és
illetékességével megállapították,
c) az 55. életévét betöltötte, 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) A rendelet hatálya kiterjed az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális
Központ Családsegítő Szolgálatára (a továbbiakban: Családsegítő Szolgálat), mint az
együttműködésre kijelölt szervre.

(3) Az e rendeletben foglalt jegyzői feladatok végrehajtásában a Polgármesteri Hivatal
közreműködik.
3. § (1) A jegyző a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot megállapító
határozatában rendelkezik a segélyezett Családsegítő Szolgálattal való együttműködési
kötelezettségéről a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
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megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.)
Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés d)-e) pontja szerint és a jogerős határozat megküldésével
értesíti a Családsegítő Szolgálatot, amely az együttműködésre kötelezettet nyilvántartásba
veszi.

(2) A jegyző az alábbi változások esetén tájékoztatja a Családsegítő Szolgálatot:
a) megszűnt a segélyezett jogosultsága az aktív korúak ellátására,
b) megszűnt a segélyezett jogosultsága a rendszeres szociális segélyre és az Szt. 35. § (1)
bekezdése szerinti, álláskeresőkre vonatkozó együttműködési kötelezettséget kell
teljesítenie az állami foglalkoztatási szervnél, illetve közfoglalkoztatásban kell részt vennie.

4. § (1) A Családsegítő Szolgálat az együttműködésre kötelezett bevonásával, annak
szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodóan egyénre szabott beilleszkedést
elősegítő programot dolgoz ki.
(2) A Családsegítő Szolgálat és az együttműködésre kötelezett az együttműködésről
és a beilleszkedést elősegítő programban való részvételről együttműködési
megállapodást köt.
(3) A Családsegítő Szolgálat az együttműködésre kötelezett számára az alábbi
beilleszkedést elősegítő – bármely együttműködő szervezet által szervezett programtípusokon való részvételt segíti elő:
a) munkavégzésre felkészítő foglalkozás, munkahelykeresést elősegítő technikák
elsajátítása,
b) tanácsadás (jogi, munkaügyi, egészségügyi, tanulásra irányuló),
c) személyes hatékonysági tréning,
d) képességfejlesztő és csoportos önsegítő foglalkozás,
e) életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozás.

(4) A (2) bekezdés szerinti, a beilleszkedést elősegítő programról kötött együttműködési
megállapodás tartalmazza
a) a program típusát,
b) a program kezdő és záró időpontját,
c) az együttműködésre kötelezett konkrét feladatait,
d) a Családsegítő Szolgálat által vállalt feladatokat,
e) tájékoztatást az együttműködésre kötelezett esetleges mulasztásának igazolási
lehetőségeiről és az igazolatlan mulasztás jegyző felé történő, a (5) bekezdés a) pontja
szerinti jelzésének követelményéről,
f) az együttműködésre kötelezett és a Családsegítő Szolgálat munkatársának aláírását.
(5) A Családsegítő Szolgálat
a) feljegyzést készít az együttműködésre kötelezett igazolatlan mulasztásáról és a
feljegyzést 8 napon belül megküldi a jegyzőnek, valamint
b) évente írásos értékelést készít valamennyi együttműködésre kötelezett
együttműködéséről, és annak megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést
elősegítő program személyenkénti végrehajtásáról.
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(6) A Családsegítő Szolgálat az együttműködésre kötelezettel történő kapcsolattartásáról
esetnaplót vezet.

5. § (1) Az együttműködésre kötelezett köteles eleget tenni a jegyző 3. § (1)
bekezdésében hivatkozott határozatában elrendelt együttműködési kötelezettségnek és a
Családsegítő Szolgálattal a 4. § (2) bekezdés szerint kötött együttműködési
megállapodásnak.
(2) Az együttműködési kötelezettségben történő mulasztás igazolását hitelt érdemlő
módon a Családsegítő Szolgálat felé kell teljesítenie az együttműködésre kötelezettnek az
akadályoztatás megszűnését követően haladéktalanul. Előre nem látható rendkívüli
eseményről az együttműködésre kötelezett igazolásként nyilatkozatot tehet, melyet a
Családsegítő Szolgálat jogosult ellenőrizni.

6. § (1) A Családsegítő Szolgálat 4. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt feljegyzése alapján
a jegyző szükség szerint vizsgálatot folytat a mulasztás okának, igazoltságának felderítése
céljából.

(2) Az együttműködésre kötelezett felróható mulasztásának tényét a jegyző végzésben
állapítja meg, amely tartalmazza az együttműködési kötelezettségszegés, illetve mulasztás
a) időpontját,
b) rövid leírását és a megsértett rendelkezés megjelölését,
c) következményeire való figyelmeztetést, miszerint az együttműködési kötelezettség két
éven belüli ismételt megszegése esetén határozattal meg kell szüntetni az aktív korúak
ellátására való jogosultságot a Szt. 37/B. § (2) bekezdése alapján.

7. § (1) E rendelet 2011. november 01. napján lép hatályba. E rendelet rendelkezéseit a
folyamatban lévő ügyeknél is alkalmazni kell.

(2) Hatályát veszti a rendszeres szociális segélyre jogosult, egészségkárosodottnak nem
minősülő személyek együttműködési kötelezettségéről szóló 12/2011.(VI.27.) számú
rendelet.

( Dr. Dancsó József sk.)
polgármester

( Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk.)
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2011. október 24-én.

( Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk.)
címzetes főjegyző

