
Bekecs Község Önkormányzatának 
 

3/2010. (II.1.) számú rendelete 
 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a szociális ellátások térítési 
díjairól szóló rendeletének módosításáról. 

 
 

Bekecs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. Törvény 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt. ) 
132. §. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról, valamint a szociális ellátások térítési díjairól szóló a  3/2009. (II.1.) számú 
6/2009. (III.2.) számú 9/2009. (V.2.) számú 17/2009. (XII.1.) számú rendeletével módosított 
2/2008. (II.3.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint 
módosítja. 
 

1.§. 
 
A R. az alábbi 6/A §-al egészül ki:  
 
        6/A.§. 

 
Az aktív korúak ellátására jogosult személyek közfoglalkoztatás teljesítése alóli 

mentesítése. 
 

(1) A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot  állapít meg a Szt. 33.§. (1) 
bekezdésében  meghatározott személyek számára. 

(2) Az  aktív korúak ellátására jogosult személy  az ellátásra való jogosultság időtartama 
alatt rendszeres szociális segélyre jogosult, ha 

a.) családi körülményei vagy átlagostól eltérő általános készségei, képességei nem 
teszik lehetővé a rendszeres és elvárható teljesítményt. 

b.) súlyos, tartósan beteg hozzátartozót ápoló személy, amennyiben az ápolást 
maga végzi és nem részesül ápolási díjban. 

c.) legalább 40 %.os mértékű egészségkárosodást szenvedett 
d.) gyermeket vár 
e.) munkavégzést akadályozó krónikus vagy pszichés betegségben szenved, vagy 

szenvedélybetegséggel küzd, amely a közfoglalkoztatásban való részvételét 
akadályozza vagy kizárja. 

 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott mentesítési feltételek  megállapítására vonatkozó 

kérelemhez csatolni kell: 
 

a.) A (2) bekezdés c.) pontjában meghatározott esetben az Országos 
Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet munkaképesség csökkenés vagy 
egészségkárosodás minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági 
állásfoglalását, illetve amennyiben a kérelmező ilyen szakvéleménnyel nem 
rendelkezik, akkor a háziorvos igazolását. 



b.) A (2) bekezdés b.) pontjában meghatározott személy esetén az ápolt személy 
háziorvosa által kitöltött 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 5. számú 
mellékletét, valamint az ápolt személy lakcímkártyájának másolatát. 

c.) A (2) bekezdés d.) pontjában meghatározott személy esetén az állapot 
igazolásának fennállásához szükséges nőgyógyász szakorvos igazolását. 

d.) A (2) bekezdés e.) pontjában meghatározott krónikus vagy pszichés betegség, 
illetve szenvedélybetegség igazolására háziorvosi vélemény, családsegítő 
szolgálat igazolását,  

e.)  A (2) bekezdés a.) pontjában meghatározott körülmények igazolására 
háziorvosi vélemény, családsegítő szolgálat igazolása, iskolai végzettséget 
igazoló bizonyítvány másolatát. 

 
(4) A (2) bekezdésben felsorolt rendszeres szociális segélyre jogosultak együttműködési 

kötelezettségére a 6.§-ban foglaltakat kell alkalmazni. 
(5) Amennyiben a rendszeres szociális segély valamely feltétele az aktív korúak 

ellátására való jogosultság (rendelkezésre állási támogatás) megállapítását követően 
következik be, a jogosult részére a rendszeres szociális segélyt a feltétel 
bekövetkezésének időpontját követ hónap első napjától kell folyósítani. 

(6) Amennyiben a rendszeres szociális segélyre való jogosultság (2) bekezdésben 
meghatározott feltételei már nem állnak fenn a rendszeres szociális segély meg kell 
szüntetni, a feltétel megszűnését követő hónap első napjától.  A feltétel 
megszűnésének hónapjára – amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultság 
továbbra is fennáll - rendszeres szociális segély jár.  

(7) Az e rendelet alapján megállapított rendszeres szociális segélyek felülvizsgálatát az 
Szt.-ben meghatározottak szerint kell elvégezni.  

 
2.§. 

 
(1) Ez a rendelet 2010. február 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban 

lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 
 
Bekecs, 2010. január 28. 

 
 

 
Béki József                                                                     Bodnár Jánosné 

                    polgármester                             jegyző 
 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2010. február 1.                           Bodnár Jánosné  

          jegyző 
 
 


