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_ ,\ retrclszeres szociális segélybcn részcsiiltj. 55. életérét bctijlt(jtt cllirtottalt
_ l\ 1.{ éverr allrli ltisltorúr !1,err.leket treveló ellátottalt. t'eltóre" Irogl'a csalácibarl éló gl'ermekek
szcritlti gl'crrtle ligt'lrlclozási
l,aiatrtc1l,ikóre te kirrtettel l,t,llis szctlru!lv nt: m rószesiil a Cst,
_

grcrnleiiágii segéllberl - és a gl'ert-nclt
tjrrlogatásbatl. g\efnleltgtlrltiozlisi clíjban. terhességi
irltézrllérll"bellllcl-ll tLrtiják biztosítarli,
e llátáirit rlapliöácr-ri e illrtást biztosító
rllcgírilapoclásbarl az egy'iittrrrtiltÖclés
,\l,iit szátr-iára a IlrLtnkaiig\.i k()zponttal ltötött irllírsl,crcsÚsi

elóírásra lteriiIt
egl"iittrrlLiltöclésre ltötclczctt szetrlélr,:
- köteles rrl,ill,árltartirsblr vctetl-ti t-rlagát
_ kötclcs a bcillcszkeciést scgít(i 1lrogratllr(l1 írásbarl tl-tcuállitprlcitti ltz crrc li.itcl(jlt szerVYcl
_ kiitelcs te l.ie sítcrli ll bcillcszlicclúst segító prograrrlban.lbglaltaliat
li.ijclillt SZcrv i.l l)e r ccscr
(_]) lszkaz ls,iizscg ()trkorlllarllzl_tta esctóbcn irz egltittrnliliijtir"slc
Gy,ernlelijtilcti Szolgálat. alti iigYiIltézŐ.ie Útjlin
szcklrci;.,Li lt(jz()s lerlrltarta_sír Csalliclscgító és
tecr-rclijkct
r cgzi c]. az egr iittrrlúikijciésscl ltapcstllattls
kcretóbcrr
egyi"ittrriiilt(jdós
aZ
SZcrV
t+i,rz egyi_itinliilt()clósre lti.jel()lt
betartírslit- Ós antlak t-tlcqszcgósc
határitlij
et iigl,elcrlrnlcl ltíséria hiitár-oz_atL,,arT rr-regillapított
a rct-tr.iszcres sztlcililis scgély're .jogtlsr-rlt
e,setén trregr,izsgirl]a a t-tlLrlasztírs okat_ továbbá
t(jrtórlij lllcgjclcttc!sc1,or - rllilYiiIltartirsba
szet-nélr,l a.logcii;s'hatlirozat lrlap.jirrr - a szcf\llúl
r cszi.
Valti
ól tli.iúltoz_tatja a tctlcIszcrcs sztlciillis segéllrc.jclgtlsLrit. illctlc tllr"ttl1,1tLigli liiizlltlIlttal
scgitti l]f()gflllll e llielszítÚsónclt
cgl Littnlirli.i)elósrc l,(jtclczetr szcrrrúl1,,Li r.itt"rr-tietlclst
cljlirlisi szlr[rltlr airtii,
rllcrleléról. iI l)logralll(llt tíllLrsairt)l. az, e rry tittrlliiliiitiÚs
.t lct'ttisz-ercs sztlcialis scg('lYrc
c/ e nl.il''antartástlli r,ctclr(jl szltIl-tittltt ltatratt llill]()Il trcliii
i liilzptlnttlil egr iittrrliil,iiclcsl'e ],()tclcz-ctt szctrlÚll
.itluosult r alltt-tlitlt a tlLitrl,ar-igl
bciIlcsziicclÚst scgítt) Pr()qrall]()t,
ber.tlrliisitlai li.ititlIgtlzza az cgrútli clerhelrzetilcz igaztltlil
js arrtjl lr scgclr,.bci rúszcs|ilij szcIrióll1el írlisL-riitl trlcgliillrlltlcilrst lii)t,
scgcll rc jtlutlsuIt. r'alanlitlt o
tl) lbl\ aIllat()Silll lia;lcsolatilt txft lt t,ctlc[szcrcs sztlcililis
szcIllÚllVcl- es lcgaiáirb hartlnrhlirrlttte
rrrLrrlka|igri k(lzptlItttai cgl|ittrllLiltödésrc k(itciezctt
scgít(i Prograttlt-ran lbglaltak
szcnlélles taIjllkozás útiiiIr tiglelenrtlel liísérilr bcilicszl,cclést

(]),\z

betartáslit.

cliiscgílti I-1l'tlgratll iÚgrelrajtlislirrli,
cl lcgaliibb érctltc írlistls r_,rtcl<clúst l<,úszít lt llciilcszi,cdú-st
scgúlrt'c.jtluclstrlt illettc a mr-rrrkaligl'i
ós anretrtlribcrr szLiltsi,gcs - a retlclszcrcs szociirlis
bcr tlIrltsiir liI - rnilcltlsítja a prouranrot,
közporrttal egr |ittnriikijic,sre liijtclezett személr
s szociirlis se geilr rc itlgtlsLtlt szctllélr cgl iittnlLlk(iclési
l) .le|zt o ;.gl rii,-,.k. ha li rcttclszcre viriatnit-tt
kötelezettségérlck llclll tesz cleget,
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a
,-,r.,ni"tgyi közpo;rtta1 eglLittrniiködésre kötelezett szenléll1,el törtérró liapcstllzrttilrtásáról
és
rlÚikÖdési-ilt
t-eladirtairól
szeméi_vésgondoskoclásinrűijtó szociális intézr-t-rérrl,eli szalimai
esetllaPlÓt vezet.
t-eltételeirő1 szóló kr_ilörr jogszabálvbar-r a családsegítésre rl.eghatározOtl
ja
tá.jélioztat
(_i ) A jeg}Ző az egYtittr-rrtiköclésre liijelölt SZervet
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ó/ a rendszeres szociális segély, jc.,gÚLlltsági fbltételeirle,li
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segcllvre jogostilt szenlé11 áItal irz Szociírlis tót'r'étlr'37"C. r\
bekezdése alapj án kiitött nlegáIlapodásró1,
rllegállapitti hlttártlzatábatt rcrrciclItezik az
r6 t A jegl,ző az e iiritásra való.jogosLrltsligot
el.
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Az 55 élc-túrctbctöltötrcli
le k.tszítés'progli-llll
_,\ 1] ér,alatti l,islrorútaltat Itereiólt esetén 1letiig...\ grct'tllcl,gtlrrclozlisi és Iljtztartiisi tecr-rclők
"
ellátása. a g_vertllektleyelés rrlelletti tatrLtlás. öntllegr altisítlls crősítÓSe Plogranl
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(]) Anlenrlrlb.n itz jlttlctrcti rlrLrllkakúptelcrrség a Iltt-ttllia íclrétclétk()vet(jcrr áll cl(j.s cmiatt az
el(jirt 90 lli.lll()t Ll,./, alitiv Iitlt.út llelll fbglalltoztattltt szcrlély' llelll tLrcIta lcciolgozrri
liijtcl.:zlli.
ttlrrnlraképessó r iillislrt liijl e t(jcrl a tl-teig hiltrry,zó tlaptllt lctltllgtlzitsiira lte ll
-l. §

len ijnktlrIlilitll,z_ati rcttticict a ItiIlirciet(,sc nap.iarl lcp lli_ltlilr [ra,
(])A rcnciclet itt l1clll úriIltctt rcntlclliczúsci r,áltozlttlarl lratlilillrl lijrrnirIlllali" ezct-l tllritirlsítitstlIiitt
a re ncielet kihircie tésérrclirlap.jlit irijvetóe n ke ll alkalr-rrazrli,
(j)A renclelet liilrirdetctsúr(jl a iegl,zó tlz,S'Zy-íSl-bcrl íilgilritali szerint gtlrldtlslitlciili.
(4)i\ renciclctct ll lié1;liscl(itestiiIct a 1(X)9 rnirjLrs ]()-i Lilcscrl lilLlaclta cl.
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