
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete 

az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő szociális és 
gyermekjóléti intézmény által nyújtott szociális szolgáltatásokról  

 
 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdéseiben és 116. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontja, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:  
 
 

 
1. § Orosháza Város Önkormányzata az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának 
(a továbbiakban: Társulás) Társulási Megállapodása alapján e rendelettel szabályozza 
azokat a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokat, amelyeket a 
Társulás fenntartásában működő Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti 
Központja és Családsegítő Szolgálat nyújt. 
 
 
2. § A Társulás a szociális alapellátások körében az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: 
 

a) családsegítés, 
b) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. 

 
 
3. § E rendelet területi hatálya az alábbi települések közigazgatási területére terjed ki: 
 

a) a 2. § a) pont vonatkozásában Békéssámson, Csanádapáca, Csorvás, 
Gádoros, Gerendás, Kardoskút, Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós; 

b) a 2. § b) pont vonatkozásában Békéssámson, Csanádapáca, Csorvás, 
Gádoros, Gerendás, Kardoskút, Nagyszénás, Orosháza, Pusztaföldvár, 
Tótkomlós. 

 
 
4. § (1) E rendelet személyi hatálya a 2. §-ban foglalt szolgáltatások tekintetében 
kiterjed a 3. §-ban felsorolt települések közigazgatási területén lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező 

a) magyar állampolgárokra, 
b) bevándoroltakra és letelepedettekre, 
c) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, 
d) a településen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanokra, 
e) hontalanokra. 
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(2) E rendelet személyi hatálya – az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően – a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében kiterjed 
az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak Magyarország területén jogszerűen 
tartózkodó állampolgáraira is, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a 
továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben 
meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási 
jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 
 
 
5. § (1) A családsegítés igénybevétele általában önkéntes, melyet az igénylő saját 
maga, vagy törvényes képviselője útján kér. Az igénybejelentés szóban vagy írásban 
történhet az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő 
Szolgálatának 5900 Orosháza, Hajnal u. 1. szám alatti székhelyén, illetve a 3. § a) 
pontjában felsorolt településeken szolgáltatást nyújtó egyes családgondozóinál. 
 
(2) A családsegítés igénybevétele esetén a Szt. 64. §-ában foglalt rendelkezéseket 
megfelelően kell alkalmazni. 
 
(3) A családgondozók az általános családsegítési feladatok mellett az alábbi speciális 
szolgáltatásokat is nyújtják azokon a településeken, ahol a 3. § a) pontjában felsorolt 
település önkormányzata rendeletet alkotott:  
a) együttműködés a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban 

együttműködésre kötelezett személlyel, 
b) adósságkezelési tanácsadói tevékenység. 
 
(4) A (3) bekezdés szerinti speciális szolgáltatások igénybevétele a település 
jegyzőjének, illetve polgármesterének kötelezést tartalmazó határozata alapján történik 
úgy, hogy a határozatban megjelölt időben és helyen a kliens személyes megjelenése 
alkalmával kezdeményezi a kapcsolatfelvételt. A speciális szolgáltatások szabályait a 
települési önkormányzat külön rendelete tartalmazza. 
 
(5) A családsegítés a törvény erejénél fogva térítésmentes szolgáltatás. 
 
 
6. § (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele önkéntes és írásos 
kérelem alapján történik. A kérelmet az igénylő, vagy törvényes képviselője terjesztheti 
elő a Társulás 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. szám alatt működő 
munkaszervezeténél. 
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(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele esetén a Szt. 65. §-ában 
foglalt rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni. 
 
(3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítésmentesen vehető igénybe. 
 
 
7. § E rendelet 2012. március 01. napján lép hatályba. 
 

 (Dr. Dancsó József sk.) (Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk.) 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 
Kihirdetve: 2012. február 06-án. 

 
 
 
 (Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk.) 
 címzetes főjegyző 
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