
SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK  

3/2009.(II.18.) SZ. RENDELETE  
a szociális gondoskodás és ellátás helyi szabályairól szóló  

8/2008. (V. 28.) számú rendelet módosításáról. 
 
1.§. 

 
A R. 10. §. -a az alábbiak szerint módosul: 
 (1) Az aktív korúak ellátását a rászorulók részére a Sztv 33.§-37B. §-a 
szabályozza.  
(2) Az aktív korúak ellátásában (rendszeres szociális segélyben és rendelkezési 
állási támogatásban ) részesülı személy az ellátás folyósításának feltételeként 
köteles együttmőködni: 
         a.) az önkormányzattal  
         b.) az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Miskolci 
              Kirendeltség és Szolgáltató Központtal (Miskolc, Zombori út 2. szám), 
         c.) Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálattal (3572 Sajólád,  
              Dózsa György  út 74. szám)                                   
                                                
(3) Az együttmőködési kötelezettségrıl a támogatást megállapító határozatban 
rendelkezni kell. 
(4) Az együttmőködés keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személy 
köteles 
           a.) nyilvántartásba vetetni magát, 
           b.) az álláskeresési megállapodásról, illetve a beilleszkedést segítı 
                programról írásban  megállapodni, 
           c.) teljesíteni az álláskeresési, illetve a beilleszkedést segítı programban 
                foglaltakat.  
           d.) az ellátásokra való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában 
                együttmőködni. 
 

2.§ 
 
A R.11.§.-a az alábbiak szerint módosul:  
(1) Az önkormányzattal való együttmőködési kötelezettség esetén a 
támogatásban részesülı köteles: 
          a.) adatainak megváltoztatását bejelenteni, 
          b.) a támogatásra való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában 
               együttmőködni,  
          c.) a számára felajánlott munkát elfogadni.   
 
(2) A segélyezett együttmőködési kötelezettségét megszegi, ha : 
           a.) a felajánlott munkát nem fogadja el, 
           b.) a közfoglalkoztatás ideje alatt,  a munkáltató munkaviszonyát 
                 rendkívüli felmondással szünteti meg mert, 
                             - a munkahelyén nem munkavégzésre alkalmas állapotban 



                               jelenik meg, 
                             - a számára meghatározott feladatok elvégzését megtagadja, 
                             - a munkavégzéshez rendelkezésére bocsátott gépeket, 
                               eszközöket,  szerszámokat szándékosan megrongálja, 
                             - a munkavédelmi és munkabiztonsági elıírásokat nem tartja be 
                             - másokat lázit, vagy a munka megtagadására szervezkedik, 
                              - amennyiben három esetben az alábbi elıírásokat megszegi  
                                                      - a munkaidı alatt munkahelyét engedély nélkül 
                                                        elhagyja, 
                                                      - a napi munkaidıt valamilyen oknál fogva nem  
                                                         tartja  be (késve érkezik, a munkaidı végzése  
                                                         elıtt eltávozik)                            

- munkavégzésre nem jelenik meg és távolma- 
                                                                 radását  24 órán belül nem igazolja. 
 

 
3.§. 

 
A R. 12.§ az alábbiak szerint módosul: 
(1) A munkaügyi központtal való együttmőködés keretében köteles:  
                             - a rendelkezésre állási támogatásba részesülı:  
                                           a.) álláskeresési megállapodást megkötni, 
                                           b.) teljesíteni az elhelyezkedése érdekében megkötött  
                                                álláskeresési megállapodásban foglaltakat,  
                                           c.) 35 életévet be nem töltött személy, - ha általános 
                                                iskolai végzettséggel nem rendelkezik, - számára az 
                                               együttmőködés fı formája a képzésben való  
                                               részvétel,   

- a rendszeres szociális segélyben részesülı – kivéve az 
  egészségkárosodott személyt – ha az önkormányzattal kötött 
  megállapodásban vállalja a rendelkezésre állási támogatásban 
  részesülıkre vonatkozó szabályok szerinti együttmőködést és  
  a közfoglalkoztatásban való részvételt. 

A segélyezett együttmőködési kötelezettségét megszegi: 
                              - az álláskeresési megállapodásban meghatározottakat nem 
                                 teljesíti,                                        
 

4.§. 
 
A R. 13.§.a- az alábbiak szerint módosul: 
(1) A családsegítı szolgálattal való együttmőködésre kötelezettek köre: 
                              - rendszeres szociális segélyben részesülı (kivéve az  
                                egészségkárosodottak) 

a.) 55 életévet betöltött személy, 
b.) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelı, ha a gyermek 

ellátását napközbeni ellátását biztosító intézményben nem 



tudják biztosítani, illetve a családban élı gyermekek 
valamelyikére tekintettel más személy nem részsül a Csjt 
szerinti gyermekgondozási támogatásban. 

                                - rendelkezésre állási támogatásban részesülı   
c.) Akiknek a munkaügyi központ az álláskeresési 

megállapodásban elıírja a családsegítı szolgálattal történı 
együttmőködést.                                      

 
(2) Az aktív korú nem foglalkoztatott - a határozat jogerıre emelkedését 
követıen15 napon belül  - a beilleszkedési program  megkötése céljából köteles 
felvenni a kapcsolatot a családsegítı szolgálattal. 
(3) A családsegítı szolgálat kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó 
beilleszkedést, segítı programot és arról írásbeli megállapodást köt a 
segélyezettel. 
(4) A megállapodás tartalmazza különösen:  
                          a.) az együttmőködési program személyre meghatározott  
                               tartalmát, 
                          b.) a programon való részvétel gyakoriságát,  
                          c.) azokat az eseteket, körülményeket, melyek miatt a 
                               megállapodás nem teljesítése az együttmőködési kötelezettség  
                              megszegését jelentik.   
(5) Az ellátásban részsülı együttmőködési kötelezettségét megszegi, ha: 
                - a beilleszkedést segítı programban meghatározottakat nem teljesíti, s  
                  a mulasztást 2 munkanapon belül elfogadhatóan nem igazolja. 
      
(6.) A családsegítı szolgálat írásban értesíti a Polgármesteri hivatalt, ha a 
segélyezett a megállapodásban foglaltakat nem teljesíti.   
 

5.§. 
 
A R.14. §. –a az alábbiak szerint módosul:                                                 
(1) Ha az aktív korú nem foglalkoztatottnak a segélyezés az együttmőködési 
kötelezettség elmulasztása miatt szőnik meg a segélyezése, ismételten csak 
valamennyi feltétel újbóli teljesülése esetén – leghamarabb egy év múlva – 
részesülhet a támogatásban. 

6.§. 
 

A R.23. §-a az alábbiak szerint módosul: 
(1) A temetési segély megállapítása szempontjából a helyben szokásos 
legolcsóbb temetési költség 167.000.-Ft.  
 

7.§. 
 

A R.29.§ (5) bekezdése a következık szerint módosul:  
(1) Az e rendelet szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátás iránti kérelmet 
(étkezés) a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendeletben meghatározott 



formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani, melyrıl az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt. 
 

8.§. 
 
A R.31. § az alábbiak szerint módosul: 
(1) Az önkormányzat a házi segítségnyújtást a Miskolc Megyei Többcélú 
Kistérség Keretén belül a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Iránytő 
Szociális Szolgálat által (Miskolc, Kabar út 4. szám) kötött szerzıdés útján látja 
el.  Az intézmény térítési díját - 2009. április 1.-tıl  - a 2. számú melléklet 
tartalmazza. 

9.§. 
 
A rendelet 2009. február 18.-án lép hatályba. 

 
2. számú melléklet 

Intézményi térítési díj 
Sajólád 

 
 
  

2009. IV.1.-tıl  Sajólád község közigazgatási területén a házi segítség nyújtásért 
fizetendı térítési díj: 
 
I.  kategória = Térítési díj: nincs 
II.  kategória = Térítési díj: 82.-Ft/óra 
III.   

k.m.f. 
 
 
 

     Kissné Klusóczki Katalin sk.                Veres János sk. 
                 jegyzı                                                                                  polgármester 


