
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
6/2009. (III. 23.) Kt. rendelete

a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló
10/2006. (III. 20.) Kt. rendelet módosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV.tv. 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.)
kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 

1. §

A rendelet 4.§ (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:

4.§ (1) Szociális rászorultságtól függő kérelmek közül 

a) Lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
temetési segély, köztemetés elbírálása a Polgármester hatáskörébe tartozik.

2. §

A rendelet 5.§ (1) és (6) bekezdése az alábbiak szerint változik:

5.§ (1) A 4.§ (1) bekezdés és (2) bekezdés b) és c) pontja iránti kérelmekhez csatolni kell a
149/1997. (IX.10.) Korm. rendeletben ill. a mindenkor hatályos törvényben és
kormányrendeletben előírt bizonyítékokat és vagyonnyilatkozatot.  

(6) Az Önkormányzat által folyósított ellátásokról igazolást nem kell csatolni.

3. §

A rendelet az alábbi alcímmel és 14/A §-al egészül ki és a 14.§ az alábbiak szerint változik:

Aktív korúak ellátása

14. §

(1) A rendszeres szociális segély megállapításának, megszüntetésének feltételeit a Szt. 33 -
37/G. §-ai, a felülvizsgálattal kapcsolatos eljárást a Szt. 10.§-a szabályozza.

(2) A rendszeres szociális segély folyósítása postai úton történik.
(3) A rendszeres szociális segélyben részesülő személyek vonatkozásában az 

együttműködésre kijelölt szerv a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet.  
(4) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy – az egészségkárosodott személy

kivételével – a segély folyósításának feltételeként köteles együttműködni a Szociális és  
Egészségügyi Alapellátási Intézettel illetve az általa meghatározott esetekben egyéb
szervekkel.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott személy az együttműködés keretében köteles  



a) a Szt-ben foglalt kötelezettségének eleget tenni,
b) a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézettel illetve a beilleszkedést segítő 
programban megjelölt szervezetekkel rendszeres kapcsolatot tartani, az általuk előírt 
időpontban megjelenni. 

(6) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő személy együttműködési 
kötelezettségének teljesítésében ténylegesen akadályozott, ennek okát köteles
haladéktalanul – személyesen vagy írásban – közölni és legkésőbb 3 munkanapon belül 
hitelt érdemlő módon  a   Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetnél, mely köteles 
az igazolás megalapozottságát vizsgálni.

(7) A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendeletben
meghatározott feladatain túl írásban tájékoztatja az Önkormányzatot:

a) a beilleszkedést segítő programról, annak egy példányával, 
b) a beilleszkedést módosító program módosításáról annak egy példányával.

(8) A beilleszkedést segítő program típusai: 
a) munkavégzésre felkészítő és integráló programok, 
b) álláskeresési technikák, jogi, pszichológiai tanácsadás, csoportos foglalkozás,
c) mentálhigiénés programok,
d) csoportos önsegítő és képességfejlesztő programok, 
e) képzés, átképzés, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés 
megszerzése érdekében,
f) más ellátásba juttatás.

14/A. §

(1) Az együttműködés megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő 
személy számára felróható okból

      a)  a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem 
jelenik meg a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetnél nyilvántartásba vétele
céljából,

      b) az együttműködési megállapodásban foglaltaknak nem tesz eleget, 
      c) a beilleszkedést segítő program bármely pontjának nem tesz eleget, 
      d) akadályoztatása okát az előírt időben nem jelenti, hitelt érdemlő módon nem igazolja, 
      e) a beilleszkedést segítő programban meghatározott szervezetekkel a kapcsolatot nem 

veszi fel, az általuk meghatározott időpontban nem jelenik meg, 
f) a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetnél vagy a beilleszkedési programban
meghatározott szervezeteknél a kijelölt időpontban ittas vagy bódult állapotban jelenik 
meg.

(2) Az együttműködési kötelezettség elmulasztása esetén a Szociális és Egészségügyi 
Alapellátási Intézet minden alkalommal soron kívül vizsgálja a mulasztás okát, és
amennyiben az a rendszeres szociális segélyben részesülő személy számára felróható, az 
együttműködési kötelezettség megszegését 5 napon belül köteles jelezni az Önkormányzat 
felé.

4. §

A rendelet 16.§ (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:
(2) A lakásfenntartási támogatást havonta utólag, postai úton kell utalni a jogosult választása

szerint
a) lakáscélú kölcsönt nyújtó pénzintézetnek,
b) szolgáltatást nyújtó szervnek,
c) támogatásra jogosult címére.

(3) Amennyiben a lakásfenntartási támogatásra jogosultnak két hónapot meghaladó hátraléka
van, a támogatást annak a szolgáltatónak kell utalni, ahol a hátralék keletkezett.



5. §

A rendelet 27.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint változik:
(2) A gyermek(ek) étkezési térítési díj hozzájárulása az étkezést biztosító intézmény(ek)

részére ténylegesen igénybe vett napoknak megfelelően kerül átutalásra az intézmény 
kimutatása és számlája alapján.

6. §

Jelen rendelet 2009. április 01-én lép hatályba.

Jogharmonizációs záradék

7. §

E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás
létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás 
tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. tv. 3. §-ával összhangban, az Európai 
Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 

T a p o l c a , 2009. március 10.

Sólyom Károly sk. Dr. Imre László sk.
alpolgármester jegyző 

Kihirdetve: 2009. március 23.

Dr. Imre László sk.
 jegyző 
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