Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a
…./2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet tervezete
Szajol község szociális ellátási és szolgáltatási rendjéről
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. Törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször
módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatályos rendelkezései, valamint
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése alapján a községben folyó szociális ellátási
tevékenység szabályozására a következő rendeletet alkotja.
I. fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed az Szt. hatálya alá tartozó személyekre, akik Szajol község
közigazgatási területén bejelentett állandó lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel
rendelkeznek, vagy életvitelszerűen itt tartózkodnak.

2.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed a (2)-(5) bekezdésben meghatározott pénzbeli és természetbeli szociális
ellátási formákra:
(2)Pénzbeli ellátási formák:
a) Rendszeres szociális segély
b) Ápolási díj
c) Önkormányzati segély
(3)Természetbeli ellátási forma:
a) közgyógyellátás
(4) Természetben is nyújtható szociális ellátási forma:
a) önkormányzati segély
(5) A rendelet hatálya kiterjed a következő szociális alapszolgáltatásokra:
a) Étkeztetés
b) Házi segítségnyújtás
c) Családsegítés
Hatásköri szabályok

3.§ (1) A rendeletben szabályozott támogatási kérelmek elbírálásáról, átruházott hatáskörben, a Szociális,
Ifjúsági és Kulturális Bizottság és a Polgármester dönt. A hatáskörök megoszlását az 1.sz.
melléklet tartalmazza.
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II. fejezet
Pénzbeli szociális ellátások
Aktív korúak ellátása
4.§ (1) Az Szt. 37.§ (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti személy esetében a rendszeres szociális segély
megállapításának feltétele, hogy vállalja az együttműködést a települési önkormányzat által kijelölt
szervvel. Az önkormányzat által kijelölt szerv a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális
Szolgáltató Besenyszögi Központja által Szajol településen működtetett Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat.
(2) Az együttműködési eljárás szabályai
A települési önkormányzat:
a) az Szt. 37.§ (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti rendszeres szociális segélyben részesülő
személy részére, a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban előírja az
együttműködési kötelezettséget. A határozatban megnevezi az együttműködésre kijelölt szerv
pontos nevét, címét és a jelentkezési határidőt, valamint annak elmulasztásának
következményeit,
b) az együttműködésre kijelölt szervet az Szt. 37.§ (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti
személy együttműködési kötelezettségének keletkezéséről, és a rendszeres szociális segély
megszűnéséről illetve szüneteltetéséről szóló határozat egy példányának megküldésével
értesíti.
(3) Az együttműködésre kijelölt szerv feladatai:
a) nyilvántartásba veszi az együttműködésre kötelezett személyt,
b) a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a nyilvántartásba vételtől számított 8 napon belül
írásban tájékoztatja a települési önkormányzat jegyzőjét:
ba) az együttműködésre való jelentkezés teljesítéséről, vagy annak elmulasztásáról,
bb) az együttműködési megállapodás aláírásáról, vagy annak megtagadásáról,
bc) a program lezárásáról és minden lényeges változásról, körülményről.
c) meghatározza a beilleszkedést segítő program típusát és az együttműködésre kötelezett
személlyel együttműködve kidolgozza az egyénre szabott beilleszkedést segítő programot és
segít annak megvalósításában,
d) tájékoztatja az együttműködésre kötelezettet az együttműködés menetéről és feltételeiről,
e) az együttműködési kötelezettség megszegése, illetve súlyos megszegése esetén 5 napon belül
jelez a települési önkormányzat jegyzője részére,
f) együttműködik a Munkaügyi Központ Szolnoki Kirendeltségével,
g) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat jogosult:
ga) az együttműködési megállapodás módosításának kezdeményezésére, ha azt a
körülmények indokolják,
gb) a program lezárását követően javaslatot tenni arra vonatkozóan, hogy a következőkben
milyen típusú együttműködést lát célszerűnek,
gc) kezdeményezheti az együttműködésre kötelezett személynek az együttműködési
kötelezettség alóli mentesítését megfelelően alátámasztott indoklás mellett.
(4) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal való együttműködés keretében az együttműködésre
kötelezett személy köteles:
a) az együttműködésre kijelölt Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál nyilvántartásba
vetetni magát a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedésétől
számított 15 napon belül,
b) háromhavonta egy alkalommal kapcsolatot tartani a kijelölt szervvel,
c) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a beilleszkedést segítő programról írásban
megállapodni az együttműködésre kijelölt szervvel, valamint
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d) a személyre szabott programjának kidolgozásában közreműködni, minden tőle telhetőt
megtenni annak sikeres megvalósítása érdekében,
e) az együttműködésre kötelezett személy joga, hogy indokainak feltüntetésével írásban kérje a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot másik program kidolgozására, ha a Szolgálattal
közösen kidolgozott programmal – alapos indok miatt – nem ért egyet.
(5) A beilleszkedést segítő program típusai az önkormányzattal együttműködő személy szociális
helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következők:
a) együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartás,
b) a részére előírt egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló tanácsadáson, és a
munkavégzésre történő felkészülési esetkezelésen való részvétel,
c) a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, képzésben történő részvétel,
különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzése érdekében,
d) Az együttműködési megállapodás tartalmazza:
da) az együttműködésre kötelezett nevét, születési helyét, idejét és lakcímét,
db) a program típusát és kezdő időpontját,
dc) az együttműködésre kötelezett ezzel kapcsolatos kötelezettségeit,
dd) az együttműködésre kijelölt szerv által vállalt feladatokat.
e) Az együttműködési megállapodást a 1. számú függelék tartalmazza.
f) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül ha a segélyezett:
fa) neki felróható okból írásban történő figyelmeztetésre sem veteti magát nyilvántartásba a
kijelölt szervnél,
fb) két alkalommal történő írásos figyelmeztetésre sem jelenik meg a háromhavonkénti
kapcsolattartáson és távolmaradását alapos indokkal nem tudja igazolni,
fc) ha az egyénre szabott beilleszkedést segítő programban meghatározott feladatokat neki
felróható okból nem teljesíti.

Ápolási díj

5.§ (1) Ápolási díjra jogosult az a személy akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150%-át nem haladja
meg.
(2) Az ápolási díj összege:
a) Az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a,
b) amennyiben több hozzátartozót ápol egyidejűleg az éves központi költségvetési törvényben
meghatározott alapösszeg összegével azonos.
(3) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell az ápolást végző személy, illetve a
vele közös háztartásban élők jövedelemigazolását.

Önkormányzati segély

6. § (1) Önkormányzati segélyben részesíthető eseti jelleggel, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli
helyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, vagy aki egyéb
támogatási formára nem jogosult, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre
szorulnak.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazása szempontjából létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
helyzetnek minősülnek az alábbiak:

4

(3)

(4)

(5)
(6)

a) krónikus, hosszantartó – legalább három hónapot meghaladó - betegségből eredő jövedelem
kiesés,
b) nagyobb összegű váratlan vagy nem tervezhető, a kérelmező önhibáján kívüli
többletkiadások,
c) elemi kár miatti veszélyhelyzet,
d) haláleset,
e) iskoláztatás
f) 1-3 havi közszolgáltatási díjhátralék rendezése,
g) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának elősegítése,
h) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások,
i) szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,
Önkormányzati segély akkor ítélhető meg, ha kérelmező, illetve családja jövedelmi viszonyai
alapján a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő esetén a 150%-át.
Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított
önkormányzati segély összege a legalacsonyabb temetési költség 10%-a. A legalacsonyabb
temetési költség 15 %-a, amennyiben az igénylő családjában az egy főre jutó havi jövedelem
kevesebb a mindenkori öregségi nyugdíjminimumnál.
A megítélt támogatás összege évente nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 150%-át.
Önkormányzati segély pénzbeli támogatásként vagy utalvány formájában, természetbeli
ellátásként nyújtható.

III. fejezet
Természetben nyújtott szociális ellátások
Közgyógyellátás

7. § (1)Az Szt. 50.§. (3) bekezdés rendelkezései alapján közgyógyellátásra azok a szociálisan rászorult személyek
is jogosultak, akiknél az alábbi feltételek fennállnak:

a) az egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 180%-át, egyedül élő esetében a 230%-át nem haladja meg, és
b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 20%-át.
(2) A közgyógyellátás megállapításának részletes szabályait az Szt. 49.§-53.§-ai szabályozzák.
IV. fejezet
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

8. § (1) A szociálisan rászorultak részére az Önkormányzat az alábbi szociális alapszolgáltatásokat
biztosítja:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) családsegítés,
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Étkeztetés

9. § (1) Szociálisan rászorultnak tekintendő
a) életkorát tekintve az a személy, aki a 80. életévét betöltötte,
b) egészségi állapota miatt az a személy, aki önellátásra képtelen vagy csak részben képes.
(2) Az Szt. 62. § (1) bekezdés b), c) és d) pontja szerinti állapot fennállásáról a háziorvos erre
vonatkozó, 3 hónapnál nem régebbi igazolását a kérelemhez csatolni kell. Az igazolást a rendelet
2. számú függeléke tartalmazza.
(3) Az étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjat külön rendelet szabályozza.
(4) A személyi térítési díj megállapításakor az Szt. 114.§ (3) bekezdését és a 116.§ (3) bekezdését
megfelelően alkalmazni kell.
(5) Az étkeztetés megállapításának részletes szabályait az Szt. 62. §-a szabályozza.

Házi segítségnyújtás

10. § (1) A házi segítségnyújtást az önkormányzat térítésmentesen biztosítja.
(2) A szolgáltatás biztosítására 5 ellátási körzet került kialakításra. A gondozási körzetek területi
beosztását a rendelet 3. számú függeléke tartalmazza.
(3) A házi segítségnyújtás biztosításának részletes szabályait az Szt. 63. §-a szabályozza.

Családsegítés

11. § (1) A szolgáltatás ellátja a rendszeres szociális segélyben részesülő személyek együttműködési

kötelezettségével kapcsolatos feladatokat, melynek érdekében külön megállapodás alapján
együttműködik a Munkaügyi Központ Szolnoki Kirendeltségével.
(2) A családsegítő szolgáltatás igénybevétele önkéntes és térítésmentes.
(3) A családsegítő szolgáltatás biztosításának részletes szabályait az Szt. 64.§-a szabályozza.

Szociálpolitikai kerekasztal

12.§ A helyi önkormányzat által működtetett szociálpolitikai kerekasztal
Tagjai:
a) Polgármester
b) Jegyző
c) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi
Központja Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Telephelyvezetője
d) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi
Központja Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója
e) Szociális, Ifjúsági és Kulturális Bizottság Elnöke
f) Településen működő civil szervezetek vezetői
g) Igazgatási csoportvezető
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V. fejezet
Eljárási szabályok

13. § (1) Az e rendeletben szabályozott segélyezési és támogatási formák kérelemre vagy hivatalból
nyújthatók.
(2) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó ellátás esetén a kérelmeket
a Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani.
(3) A kérelemre indult eljáráshoz minden esetben szükséges igazolni, az erre rendszeresített
adatlapon, a család jövedelmi helyzetét, a személyi adatokat (név, születési hely, idő, anyja
neve), családi viszonyokat. Az igazolható jövedelemmel nem rendelkezőknek, büntetőjogi
felelősségük tudatában kell nyilatkozniuk jövedelmi helyzetükről.
(4) Halaszthatatlan esetekben (krízis) a kérelmezőnek lehetősége van a (3) bekezdésben említett
igazolásokat utólag, a kérelem elbírálása után legkésőbb egy hónappal benyújtani.
(5) Az eljárás során a kérelmezőtől vagyonára vonatkozó nyilatkozatot, illetve adatot is be lehet
kérni, valamint a tényállás tisztázása érdekében a kérelmező lakásán környezettanulmányt lehet
készíteni.
(6) A segélyek iránti kérelmekhez csatolni kell a jogosultság megállapítására vonatkozó
igazolásokat, amelyeket belföldi jogsegély keretében más hatóság jogszabállyal rendszeresített
nyilvántartásából hivatali úton nem szerezhető be (orvosi igazolás, temetési számlák,
létfenntartást veszélyeztető válsághelyzetet bizonyító iratok…stb.).
(7) Az e rendeletben szabályozott segélyezési formákról, azok mértékéről, megállapításuk
időpontjáról, a támogatásban részesítettekről, és az éves keretről a jegyző nyilvántartást vezet.

VI. fejezet
Együttműködés más szervekkel

14. § (1) Az önkormányzat a szociális támogatási tevékenysége során a feladat jobb ellátása érdekében
együttműködik más szociális és karitatív tevékenységet ellátó szervekkel, elsősorban:
a) a gyermekintézményekkel,
b) az érdekvédelmi szervezetekkel,
c) az egészségügyi szolgálattal,
d) a pártfogói hálózattal,
e) az egyházakkal,
f) a Magyar Vöröskereszttel.
(2) Az együttműködés kapcsán az érintett szervek tevékenységük összehangolásával biztosítja a
ténylegesen rászorulók minél teljesebb körének felmérését, a párhuzamosságok kiküszöbölését, a
felhasználás hatékonyságának elősegítését és figyelemmel kisérését.
(3) Különösen indokolt az együttműködés:
a) Kiskorúak esetén a gyermekintézményekkel.
b) Létfenntartást veszélyeztető helyzeteknél kapcsolatos átmeneti segélyezésnél (elemi kár,
sürgős orvosi ellátás költségigénye, elhelyezési, lakhatási válság, hajléktalanság) az
egészségügyi szolgálattal.
c) Időskorúak esetén a házi gondozókkal.
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VII. fejezet
Értelmező rendelkezések
15. § (1) Jövedelemszámításnál irányadó időszakra az Szt. 10.§ (2) – (5) bekezdéseit kell alkalmazni.
(2) Család: az Szt. 4.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott család.
(3) Jövedelem: az Szt. 4.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelem.
(4) Közeli hozzátartozó: az Szt. 4. §. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott közeli hozzátartozó.
(5) Közeli hozzátartozó (Ptk.): a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és
neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó
továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli
rokona és testvére, valamint a testvér házastársa.
(6) Rendszeres pénzellátás: az Szt. 4.§ (1) bekezdés i) pontjában meghatározott rendszeres
pénzellátás.

Vegyes rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést követően
indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Szajol község szociális ellátási és
szolgáltatási rendjéről szóló 23/2012. (IX. 27.) rendelet, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról
szóló 18/2009. (IX. 24.) rendelet a és az azt módosító 9/2012. (III. 29.) rendelet.

Szajol, 2013. december 13.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző
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1. számú melléklet
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a
……/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet tervezetéhez

A Képviselő-testület a 2011. évi CLXXXIX. törvényre figyelemmel a Szociális, Ifjúsági és Kulturális
Bizottságra ruházza át az alábbi hatásköröket:

1. Ápolási díj: az Szt. 43/B.§. (1) bekezdésében biztosított hatáskörét határozatlan időre.

A Képviselő-testület a 2011. évi CLXXXIX. törvényre figyelemmel a polgármesterre ruházza át az
alábbi hatásköröket:
1.
2.
3.

Önkormányzati segély az Szt. 45.§-ban és a 47.§ (1) bekezdés c) pontjában biztosított hatáskörét
határozatlan időre.
Közgyógyellátás az Szt. 50. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörét határozatlan időre.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevétele az Szt. 94.§ (1) bekezdés a)
pontjában biztosított hatáskörét határozatlan időre.

A Képviselő-testület a 2011. évi CLXXXIX. törvényre figyelemmel a Szolnoki Kistérség Többcélú
Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központjára ruházza át az alábbi hatásköröket:
1.
A szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás biztosítása az Szt. 62.§ és 63.§-ában biztosított
hatáskörét határozatlan időre.
Átruházott hatáskörben eljárva a hozott döntésekről a Polgármester és a Bizottság Elnöke tájékoztatást
ad a képviselő-testületnek. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató
Besenyszögi Központja az átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztatást ad a Képviselőtestületnek.
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1. számú függelék
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a
……/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet tervezetéhez

SZOLNOKI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ
TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ
BESENYSZÖGI KÖZPONTJA
CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
5081 Szajol, Fő út 22.
Telefon: 56/446-771

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Mely
létrejött
egyrészről
__________________________sz.:______________________________________________,
an.:_____________________________________,
lakcím.:5081.
Szajol,_____________________________(továbbiakban együttműködésre kötelezett személy),
másrészről a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szajol, Fő út 22. (továbbiakban együttműködésre kijelölt
szerv) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
Az együttműködés célja: A munkaerőpiacról kiszorult, a szociális igazgatás és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 37/B. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerint rendszeres szociális segélyben
részesülő személyek (továbbiakban: együttműködésre kötelezett) foglalkoztatási esélyeinek javítása,
az elsődleges munkaerőpiacra történő visszatérésnek, illetve a tartós foglalkoztatáshoz szükséges
feltételek megteremtésének biztosítása.
A felek a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben valamint a
Szajol Község Önkormányzata Képviselőtestületének Szajol község szociális ellátási és szolgáltatási
rendjéről szóló többször módosított 5/2008. (II. 14.) számú rendelete alapján az alábbiak szerint
állapodnak meg:
Az együttműködésre kötelezett személy feladatai:
1. A rendszeres szociális segély megállapításának jogerőre emelkedését követő 15 napon belül
jelentkezik az együttműködésre kijelölt szervnél, ahol nyilvántartásba veteti magát. 15 napon túli
távolmaradás esetén indokaként elfogadható: kórházi ápolás, mozgásképtelen betegség, egyéb
személyes jellegű probléma, melyet az akadályoztatás megszűnését követő 5 napon belül megfelelő
dokumentumokkal (házi-vagy szakorvosi igazolás, kórházi zárójelentés, stb.) igazolnia kell.
2. Háromhavonta egy alkalommal kapcsolatot tart az együttműködésre kijelölt szervvel illetve annak
képviselőjével (továbbiakban családgondozóval).
3. A személyre szabott beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre
kijelölt szervvel, a programban meghatározottaknak eleget tesz.
4. Behívás esetén közfoglalkoztatásban vesz részt.
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5. Él jelzési kötelezettségével, azaz a körülményeiben bekövetkezett változásról, annak
bekövetkezésétől számított 5 munkanapon belül írásban vagy személyesen tájékoztatja a
családgondozót.
6. Amennyiben együttműködési kötelezettsége teljesítésében ténylegesen akadályoztatott (ha
életében vagy családjának életében jelentős változás áll elő; vagy a megbeszélt feladatok végrehajtása
előre nem látható okok miatt akadályokba ütközik), ennek okáról haladéktalanul – amennyiben ez
önhibáján kívül nem lehetséges – az akadály elhárulását követő 5 munkanapon belül személyesen,
írásban vagy telefonon, hitelt érdemlő módon köteles tájékoztatni a családgondozót, és az új időpontot
egyeztetni vele.
Az együttműködésre kijelölt szerv feladatai:
1. Tájékoztatja az ügyfelet a beilleszkedési terv elkészítésének menetéről, a beilleszkedést segítő
programok típusairól és az együttműködés feltételeiről.
2. A nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül az együttműködésre kijelölt szerv a rendszeres
szociális segélyben részesülő személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó
beilleszkedést segítő tervet.
3. Folyamatosan kapcsolatot tart a szolgáltatást igénybe vevő személlyel, a közösen előre megbeszélt
időpontban fogadja az igénybe vevőt.
4. Az együttműködésre kötelezett személlyel történő együttműködés során tapasztaltak alapján
szükség esetén (pl: a segélyezett szociális és mentális helyzetének javulása vagy romlása esetén) a
személy bevonásával módosítja a beilleszkedést segítő programot.
5. Tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, az
ellátáshoz való hozzájutás módjáról.
6. Támogatja az együttműködésre kötelezett a munkaerőpiacra történő visszatérésében, azzal, hogy
az igénybe vevő számára a legmegfelelőbb programokat, partnereket keresi meg a beilleszkedési terv
megvalósításához, az egyén adottságaira épülő tanácsadási formát alkalmazza az együttműködés ideje
alatt.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat jogosult:
az együttműködési megállapodás módosításának kezdeményezésére, ha azt a körülmények
indokolják,
a program lezárását követően javaslatot tenni arra vonatkozóan, hogy a következőkben milyen
típusú együttműködést lát célszerűnek,
kezdeményezheti az együttműködésre kötelezett személynek az együttműködési kötelezettség
alóli mentesítését megfelelően alátámasztott indoklás mellett.
Az együttműködési kötelezettség megszegésének szabályai:
Amennyiben az együttműködésre kötelezett személy nem működik együtt az együttműködésre kijelölt
szervvel, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat írásban értesíti a települési önkormányzat
jegyzőjét.
A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy gondoskodnak a megállapodásban foglaltak
teljesítéséhez szükséges feltételek biztosításáról.
Jelen megállapodás aláírása időpontjával lép hatályba.
Szajol,__________év________________hó_______nap
_______________________________
együttműködésre kijelölt szerv
képviselője

_________________________________
együttműködésre kötelezett személy
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2. számú függelék

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a
……/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet tervezetéhez

Háziorvosi igazolás

A szociális étkeztetésre való jogosultság megállapításához

_________________________________(név) Szajol, _____________________________
szám alatti lakos hozzájárulok, hogy az alábbi egészségi állapotomra vonatkozó adatokat a
háziorvosom igazolja a szociális étkeztetésre való jogosultságom megállapításához.

___________________________________
aláírás

Igazolom, hogy a fent nevezett személy:
(a megfelelő rész aláhúzandó)
1. Önellátásra részben képes
2. Önellátásra képtelen
3. Fogyatékos
4. Pszichiátriai beteg
5. Szenvedélybeteg

Dátum: Szajol,___________________

__________________________________
háziorvos aláírása

P.H.

3. számú függelék
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a
……/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet tervezetéhez

Házigondozási körzetek területi beosztása

1.sz. házigondozói körzet

2.sz. házigondozói körzet

3.sz. házigondozói körzet

4.sz. házigondozói körzet

5.sz. házigondozói körzet

Arany J. út
Árpád út
Bekötő út
Bercsényi út
Fő út
Gólya út
Győzelem út
Ibolya út
Károlyi M. út
Kossuth L. út
Köztársaság út
Marx K. ú
Munka út
Rákóczi út

Bartók B. út
Bem apó út
Damjanich út
Dankó P. út
Debreceni út
Egressy B. út
Erkel tér
Halász út
Honvéd út
Kodály Z. út
Malom út
Mártirok út
Orgona út
Rozmaring út
Szegfű út
Tisza út
Tulipán út

Erdei F. út
Gábor Á. út
Gárdonyi G. út
Jókai M. út
Keleti K. út
Kinizsi P. út
Nefelejcs út
Pacsirta út
Széchenyi út
Szél út
Szőnyi M. út
Vörösmarty út
Zrínyi I. út

Akácfa út
Állomás út
Csillag út
Diófa út
Dózsa Gy. út
Gyöngyvirág út
Kölcsey F. út
Mátyás k. út
Mátyás köz
Napsugár út
Radnóti út
Szent I. kir. út
Szolnoki út
Tölgyfa út

Ady E. út
Bajcsy-Zs. út
Batthyány L. út
Béke köz
Bocskai út
Hunyadi út
József A. út
Kossuth köz
Mikszáth K. út
Móricz Zs. út
Petőfi S. út
Rózsa F. út
Rózsák tere
Táncsics M. út

