
köteles a pénzbeli és természet-
beni szociális ellátások igény-
lésének és megállapításának, 
valamint folyósításának részle-
tes szabályairól szóló 63/2006. 
(III. 27.) Kormányrendelet 17. 
§ (10) és (11) bekezdésében 
meghatározottak szerint eljár-
ni.
(7) Az együttműködési kötele-
zettség megszegésének minősül 
– ha az egészségkárosodottnak 
nem minősülő rendszeres szo-
ciális segélyben részesülő sze-
mély:
a) a jogosultságot megállapító 
határozat jogerőre emelkedésé-
től számított 15 napon belül 
nem jelenik meg a Családsegítő 
Szolgálatnál,
b) az együttműködési megálla-
podásban, valamint a beillesz-
kedési programban foglaltakat 
nem tartja be, 
c) a rendszeres szociális segély 
felülvizsgálati eljárásában a 
felülvizsgálati adatlapot, vagy 
a felülvizsgálati eljárás során 
a hiánypótlási felhívást a kéz-
hezvételétől számított 15 napon 
belül a Szociálpolitikai és 
Egészségügyi Csoport részére 
nem küldi meg.
(8) A rendszeres szociális 
segélyben részesülő, egész-
ségkárosodottnak nem minő-
sülő személy kérelmezheti 
Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával megállapo-
dás megkötését, és elhelyez-
kedése érdekében vállalhatja, 
hogy a Közép-Magyarországi 
Regionális Munkaügyi Központ 
Érdi Kirendeltségével együtt-
működik. A megállapodást az 
önkormányzat csak abban az 
esetben köti meg, ha a köz-
foglalkoztatási tervben foglaltak 
alapján a közfoglalkoztatást biz-
tosítani tudja. A megállapodást 
kötő személy a továbbiakban 
rendszeres szociális segélyre 
nem jogosult.
(9) A rendszeres szociális 
segélyben részesülők közfog-
lalkoztatásba vonásának eluta-
sítása esetén  (Szt. 37/C. § (4) 
bekezdése) – a Közgyűlés által 
átruházott hatáskörben – a pol-
gármester dönt.
25/A. § (1) Amennyiben az 
aktívkorúak ellátására jogosult 
személy az Sztv. 37/E. § (1) 
bekezdésében meghatározott 
keresőtevékenységet kezd, úgy 
a keresőtevékenység folyamatos 
fennállását a segély folyósítá-
sának időtartama alatt havonta 
igazolnia kell.
(2) A keresőtevékenység fenn-
állásáról szóló igazolást minden 
hó 15. napjáig a Szociálpolitikai 
és Egészségügyi Csoportnál kell 
leadnia.
(3) Az aktívkorúak ellátására 
való jogosultságot meg kell 
szüntetni:
a) ha az aktívkorúak ellátására 
jogosult személy az együttmű-

ködési kötelezettségének nem 
tesz eleget, valamint
b) az Sztv. 34. §-ban meghatá-
rozottak fennállása esetén.
(4) A segély folyósítását a meg-
szűnésre okot adó körülmény 
hónapjának utolsó napjával kell 
megszüntetni, kivéve az Sztv. 
37/E § (1) bekezdésében foglalt 
esetet.”
5. § Jelen rendelet  kihirdetése 
napján lép hatályba.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester	

A Közgyűlés elfogadta a 2009. 
március 26-ai ülésén.

22/2009. (III. 27.) KGY.
r e n d e l e t e

a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről és a fize-

tendő térítési díjakról szóló 
13/2000. (III. 21.) ÖK. számú 

rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyűlése a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó ellá-
tásokról, azok igénybevételéről 
és a fizetendő térítési díjakról 
szóló 13/2000. (III. 21.) ÖK. 
számú rendeletét (továbbiak-
ban: Rendelet) az alábbiak sze-
rint módosítja:
1.§ A Rendelet 3.  § (3) és (4) 
bekezdései helyébe az alábbi lép:
„(3) Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata az érdi lakcím-
mel nem rendelkező személyek 
számára a (2) bekezdésben 
meghatározott ellátásokat az 
alábbi esetekben biztosítja: 
a) ha az állandó lakóhely sze-
rinti Önkormányzat az igény-
bevevő után megállapodásban 
vállalja az e rendeletben megha-
tározott intézményi térítési díj 
megfizetését Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata részére, 
vagy
b) ha az igénybevevő, vagy 
törvényes képviselője az intéz-
ményi térítési díj megfizetését 
vállalja, vagy
c) kistérségi megállapodás ese-
tén a mindenkori költségvetési 
törvényben meghatározott kis-
térségi normatíva ellenében, 
vagy
d) súlyos veszélyeztetettség, 
elháríthatatlan kár fennállása 
esetén, maximum 1 hét időtar-
tamra.”
(4) Az Önkormányzat szakellá-
tás keretében biztosítja az idő-
sek bentlakásos otthoni elhelye-
zését, valamint fiatal felnőttek 
részére az utógondozó otthoni 
ellátást. 
2. § (1) A Rendelet 6. § (5) 
bekezdése az alábbiak szerint 
módosul:
„(5) Az átmeneti elhelyezést 
nyújtó ellátási formáknál az ott 
tartózkodás időtartama maxi-
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21/2009. (III. 27.) KGY.
r e n d e l e t e

a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátások helyi sza-

bályairól szóló,
26/2004. (VII. 05.) ÖK. rende-

let módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzat Közgyűlése a szo-
ciális igazgatásról és a szociá-
lis ellátások helyi szabályai-
ról szóló 26/2004. (VII. 05.) 
ÖK. rendeletét (továbbiakban: 
Rendelet) az alábbiak szerint 
módosítja:

1. § A Rendelet  3. § (2) bekez-
dés e) pontja az alábbiak szerint 
módosul:
[A jövedelem számításához fel-
használható okiratok:]
…
„e) egyéb – nem havi rendszeres 
– jövedelmek esetében a kérelem 
benyújtásának hónapját közvet-
lenül megelőző 12 hónap alatt 
szerzett jövedelemről szóló 
ea) munkaviszony esetén mun-
káltatói igazolás,
eb) munkaviszonnyal nem ren-
delkezők esetén, büntetőjogi 
felelősség tudatában tett nyi-
latkozat.”
2. § A Rendelet  3. § (4) bekez-
désének e) pontja az alábbiak 
szerint módosul: 
[Nem részesíthető az e ren-
deletben szabályozott ellátá-
sokban – az átmeneti segély 
kivételével létfenntartást veszé-
lyeztető helyzetben – az, aki 
tőle elvárható módon nem tesz 
meg mindent anyagi és szociá-
lis helyzetének javításáért, így 
különösen:]
„…
e) aki az állami foglalkoztatási 
szerv, illetve az önkormányzat 
által a közfoglalkoztatásban fel-
kínált megfelelő munkát nem 
fogadja el,
…”
3. § A Rendelet 4. § f) pontja az 
alábbiak szerint módosul:
„f) egészségkárosodottnak nem 
minősülő személyek rendszeres 
szociális segélye.”
4. § A Rendelet  25. §-a és 25/A. 
§-a, valamint az azt megelőző 
cím helyébe az alábbi lép: 
„Egészségkárosodottnak nem 
minősülő személyek rendszeres 
szociális segélye.
25. § (1) Az az aktív korúak 

ellátására jogosult személy, aki 
az Sztv. 37/B. § b), c) pontjában 
meghatározott feltételeknek 
megfelel és az e rendeletben 
meghatározott együttműkö-
dési kötelezettségének az érdi 
Családsegítő Központtal együtt-
működve eleget tesz, rendsze-
res szociális segélyre jogosult.
(2) A rendszeres szociális segély 
összege az Sztv. 37/C. § (2) és 
(3) bekezdésében meghatáro-
zottak alapján kerül megálla-
pításra.
(3) Az (1) bekezdésben megha-
tározott együttműködési kötele-
zettség magában foglalja, hogy 
a segélyben részesülő köte-
les részt venni a Családsegítő 
Központ által szervezett mun-
kavégzésre felkészítő prog-
ramokon, életmódformáló és 
beilleszkedést segítő csoportos 
foglalkozásokon.
(4) Az egészségkárosodottnak 
nem minősülő rendszeres szo-
ciális segélyben részesülő sze-
mély az együttműködés keretén 
belül köteles: 
a) a jogosultságot megállapító 
határozat jogerőre emelkedé-
sét követő 15. napon belül a 
Családsegítő Központnál nyil-
vántartásba vetetni magát,
b) részt venni az egyéni élet-
helyzetéhez igazodó beilleszke-
dést segítő program kidolgozá-
sában,
c) teljesíteni a beilleszkedési 
programban foglaltakat, a prog-
ramról írásban megállapodni a 
Családsegítő Központtal,
a) folyamatosan kapcsolatot 
tartani a családgondozóval, és a 
személyes találkozásnak a csa-
ládgondozó által megadott idő-
pontban, de legalább havonta 1 
alkalommal eleget  tenni.
(5) A Családsegítő, az egészség-
károsodottnak nem minősülő 
rendszeres szociális segélyben 
részesülő személy részére szo-
ciális helyzetéhez és mentális 
állapotához igazodva az alább 
felsorolt beilleszkedést segítő 
programokat szervezi:
–  egyéni képességeket fejlesz-

tő, 
–  életmódot formáló,
–  egyéni életvezetési, mentál-

higiénés, és munkavállalást 
segítő csoportos és egyéni 
foglalkozások és tanácsadás.

(6) A Családsegítő Központ az 
együttműködés keretén belül 

Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése
mum egy év (mely egy évvel 
meghosszabbítható) az átme-
netileg hajléktalanná vált, krí-
zishelyzetbe került rászorulók 
részére. Az önkormányzat ezen 
ellátási formák esetében a jog-
szabályokban előírt ellátásokat 
biztosítja.”
(2) A Rendelet 6. § (8) bekez-
désének a) pontja helyébe az 
alábbi lép:
„a) Rendkívül indokolt esetben 
napi 4 órára vehető fel olyan 
fogyatékos személy, akire nézve 
szülője, vagy más hozzátartozó-
ja gyermekgondozási segélyben, 
gyermeknevelési támogatásban 
vagy ápolási díjban részesül.”
3. § (1) A Rendelet 6/A. §  (2) 
bekezdése az alábbi új k) pont-
tal egészül ki:
[Nem kell térítési díjat fizetni]
„k) nappali ellátást nyújtó idő-
sek klubja ellátásában részesü-
lők szállításáért.”

(2) A rendelet 6/A. (5) bekez-
dés helyébe az alábbi lép:
„(5) Az étkezés kiszállítása térí-
tésköteles, melyért a minden-
kori intézményi térítési díjat 
kell megfizetni.”
4. § A Rendeletben szereplő 
valamennyi „Képviselő-testület” 
szövegrész helyébe  „Közgyűlés” 
szövegrész lép.
5. § A Rendelet I. számú mel-
léklete helyébe jelen rendelet 
melléklete lép.
6. § Jelen rendelet 2009. április 
1-jén lép hatályba és egyidejűleg 
a Rendelet 6. § (16) bekezdése 
hatályát veszti.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2009. 
március 26-ai ülésén.

Városkerülõ túra 2009 indulóval

Ismét Érdkörbe
Április 26-án, vasárnap várják a 
vállalkozó kedvűeket a rendezők 
8 órától, de az indulás csak 10-
kor lesz. A  megmozdulás egyik 
jelmondata: „2009-en leszünk, 
de ehhez Te is kellesz!” És hogy 
miért érdemes eljönni? A felhívás 
erre is választ ad: „Mert: szeretsz 
bringázni; mert szereted látni, 
hogy a gyerekeid kerekeznek; 
mert fontosnak tartod, hogy a 
bringások megmutassák magu-
kat; mert nem tartod fontosnak, 
de megnéznéd őket; mert biz-
tonságos kerékpáros közlekedést 
szeretnél; mert érdi vagy és itt 
élsz; mert érdi vagy és eddig 
csak aludni jártál ide – vagy csak 
úgy…” 

Ha pedig valaki azért jönne, 
hogy szerezzen egy biciklitárolót 
az iskolájába, arra is megvan a 
recept: „Állítsd magad mellé a 
szomszédokat és a rokonokat! 
Regisztráljatok a www.erdcenter.
hu oldalon, jelöljétek meg azt 
az érdi iskolát, ahova bringatá-
rolót szeretnétek, gyertek el az 
Érdkörbére és drukkoljatok! 
Amelyik iskolához a legtöb-
ben regisztrálnak, bringatárolót 
kap! (a biciklitároló létesítését 

200 000 forint erejéig az Érdi 
Önkormányzat fedezi!) 

A szervezők azt is kérik min-
denkitől, hogy műszakilag jó álla-
potban lévő bringával jöjjenek. 
A  rendezvény előtti napokban 
a Sólyom kerékpárüzlet (www.
solyomkerekpar.hu) ingyenesen 
átvizsgálja bárkinek a kerékpárját 
(ha javításra szorul a gép, akkor 
fizetni kell érte). Néhány bringát 
elsősegélyben tudnak részesíteni 
a rendezvény előtt az Avex Kft. 
(www.hauser.hu) jóvoltából, de 
mindenkire biztosan nem kerül 
sor. Mindenesetre érdemes 
keresni a „Szerviz” feliratot az 
Érdkörbén. Biciklikölcsönzésre 
is lehetőség lesz, egy e-mailt kell 
írni szintén a teker.go@freemail.
hu címre, és ha van még kölcsö-
nözhető bringa, akkor a rendez-
vény idejére megkapható.

A szülőket arra kérik a ren-
dezők, hogy gyermekeiket ne 
engedjék el egyedül akkor, ha 
még nem elég nagyok ahhoz, 
hogy egy ilyen rendezvényen 
egyedül részt vegyenek. Inkább 
jöjjenek el ők is…

További információk a rendez-
vényről a www.erdkorbe.hu hon-
lapon találhatók.

(Beke Péter felvételei az elmúlt 
évi rendezvényen készültek)


