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R ENDELET

A szocÁus ELúrÁsoK HELYI
szAeÁLYozÁsÁnól

. egységes szerkezetben .



Kéty Község Önkormányzatának Képviselő.testülete a Magyar
Köztársaság Alkotmányárő| szóló 1949, évi XX. törvény 44l^ s e)
bekezdésében, a szociá|is igazgatásró| és a szociá|is ellátásról szó|ó -
többször módosított - 1993. évi |l|. tv' (továbbiakban: Szt') 1 ' s e)
bekezdésében, 10.s (1) bekezdésében,25.s (3) bekezdésében,26. $,
32' s (3) bekezdésében,37lD (5) bekezdésében,38. s (9)
bekezdésében, 43lB s (1) és (3) bekezdésében, 45' s (1)
bekezdésében,46.s (1) bekezdésében,47.s (1) bekezdésében, 50. $
(3) bekezdésében, 55/c s @ bekezdésében és a 62' s e)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat álta|
pénzben és természetben nyÚjtott szociális el|átásokró| az a|ábbi
rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

A rendelet célja

A rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat á|ta| a helyi
sajátosságoknak megfelelő szociá]is rászorultságtól fÜggő pénzben, va|amint
természetben biztosított szociális el|átások formáit, szervezeti keretei, az
e|járási és jogosu|tsági szabá|yokat, továbbá azok igénybevéte|ének és
érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.

A rendelet hatálya

1. S.

A rendelet hatálya kiterjed:

(1) A kétyi Önkormányzatközigazgatási területén élő lakóhellyel rendelkező
magyar állampoIgárokra, a bevándorlási engedé|lyel rendelkező
személyekre, a lete|epedési engedé|tyel rendelkező szemé|yekre, valami nt
a magyar hatóságok által menekü|tként elismert szemé|yekre.

(2) Az Szt.6.$.ában meghatározot', az önkormányzat illetékességi területén
tartózkodó haj|éktalan személyekre, amennyiben a hajlékta|an személy az
e||átás igénybevéteIekor nyi|atkozatában Kéty község közigazgatási
terÜ|etét tartózkodási helyként megjelölte.



(3) Az Szt. 7 . s (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a
fentiekben fog|altakon tú|menően az Eurőpai Szociális Kartát megerősítő
országoknak a Magyar Köztársaság terÜ|etén jogszerűen tar1ózkodó
álIampo|gáraira is.

() Az Szmtv. szerinti a szabad mozgás és tartózkodás jogáva| rende|kező
személyre, amennyiben az e||átás igény|ésének időpontjában az Szmtv.
ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a 3 hónapot megha|adó
tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és
bejelentett Iakóhel|yel rendelkezik, valamint az Szt. 32lB'$ának (1)
bekezdésében meghatározott időskorúak tekintetében a Szt. 3. $.a (3)
bekezdésének b./ pontjában meghatározott személy körre, amennyiben az
el látás időpontjában érvényes tartózkodási en gedél lyel rendel kezi k.

(5) A szemé|yes gondoskodást nyújtó e||átások tekintetében a rende|et
hatálya kiterjed

. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított El|átási társulás

. Szekszárd és Környéke Szociá|is Alapszo|gáltatási Társu|ás
o Szekszárd Megyei JogÚ Város és to|na Város ldőseket Ellátó

Szociá| is l ntézményfenntartó Társulás
. Szekszárd és Környéke Családsegítő és Gyermekjóléti Társu|ás

á|tal szervezett - társulási megá|lapodásukban kétyi
közigazgatás i terü |etre is nyújtott e I l átásokra.

E ljárási rende| kezések

2. S.

(1)Az e rendeletben szabá|yozott. pénzbeli és természetbeni szociális
e||átások megállapítása és a szociá|is a|apszo|gá|tatások igénybevéte|e
iránti kére|meket a Körjegyzőség Hivataláná| /a továbbiakban: Hivatal/
lehet szóban, Vagy írásban előterjeszteni.

(2) Amennyiben az e rendeletben szabá|yozott szociális a|apszolgáltatások
biztosítása az 1.s. l5l bek. fog|alt - társu|ás keretében fenntaftott
intézmény útján történik az a|apszo|gá|tatás igénybevétele iránti kére|met
a társulási intézmény vezetőjéhez |ehet szoban Vagy írásban
e|őterjeszteni.

(3) CiviI szervezetek is kezdeményezhetik a hivatalból történő e|járást.

E|járás.kezdeményezésÜk nem terjed ki intézményi e||átás

igénybevéte|ének kezdeményezésére.



(4) A személyes gondoskodást nyújtó szociális aIapszoIgá|tatások
igénybevétele önkéntes. Az el|átást igénylő a kére|mét a ,,A Szemé|yes
gondoskodást nyújtó szociá|is ellátások igénybevéte|éről'' szó|ó
9/1999. (x|.24.) SZCSM rendelet 1.számÚ me|léklete szerinti
formanyomtatványon nyújthatja be.

(5) A kére|met - ha törvény másként nem rendelkezik - az a szociális
hatáskort gyakorló szerv bírálja el, amelynek i||etékességi terÜ|etén a
kérelmező lakcíme Van. A kére|mezo lakcíme az a |akóhe|y Vagy
tartózkodási he|y, aho| életvitelszerŰen lakik. A Iakcím megá||apítása
szempontjábó! a személyiadat.és |akcímnyilvántartás adatai az irányadók.

3. S.

(1) A kérelmező a kére|mében saját, valamint a vele egy háztartásban |akó
szemé|yek adatairól, jövede|mi viszonyairól köteles nyi|atkozni, továbbá a
jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásáva|
egyidejűleg kelI becsatolnia.

A pénzbeIi és természetbeni szociá|is ellátások megállapítása iránti
kére|em taftalmazza:
- az ellátást igénylő személynek az Szt. 18. $.ának a) c) h) pontjában
szereplő adatait,
. az igényelt szociális e|]átás jogosultsági feltételeire vonatkoző adatokat,
nyilatkozatokat.

A jövedelemtől függő szociá|is ellátások esetében a jovedelem típusának
megfe|elő igazo|ás Vagy annak fénymásolata a jövede|emrő| tett nyilatkozat
me||ék|ete.
(2) Ajogosu|tság megál|apításakor

. a havi rendszerességge| járo jövede|em esetén a kérelem
benyújtását mege|őző hőnap jövedel mét,

. a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vá]]a|kozásbó|
származő jövede|em esetén a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenÜl mege|őző 12 hónap a|att szerzett jövede|em egyhavi
átlagát kell figyelembe venni.

Jövede|em igazolhati:
o havonta rendszeresen mérhető

benyújtását mege|őző hónap
munká|tatói igazolást,

jövede|em esetén a kérelem
nettó át|agkeresetérő| szó|ó

. munkané|kÜ|i e||átásról a kérelem benyújtását mege|őző hónapban
fo|yósított e|látás igazo|ó szelvényt, ennek hiányában a munkaÜgyi
kirendeltség á|taI kiállított igazolást,



. a társada|ombiztosítás keretében folyósított e||átások esetében a
kére|em benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló
szelvényét, ennek hiányában az uto|só havi bankszám|a kivonatot,

e vá||alkozó esetében az i|letékes APEH igazolását, a kére|em
benyújtását megelőző gazdasági év szemé|yi jövede|emadó
alapjáról.

(3) A jövedelemszámításnál figyelmen kívü| ke|| hagyni
O a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres

jövedelmet,
. a vállalkozásból származő jövedelmet, feltéve, hogy a válla|kozási

tevékenység megszűnt.

(4) A jogosultsági feltételek megállapításához e $-ban szabá|yozottakon tú|
szükséges egyes speciális igazo|ások és bizonyítékok köre a konkrét
el l átás i fo rm a sza bá lyo zásáná] ke rü | fe lso ro l ásra.

(5) Nincs szükség igazo|ásra azon adatok tekintetében, amelyek a Hivata|
nyi|vántaftásában fe||e|hetők, valamint a közigazgatási hatósági e|járás és
szolgá|tatás általános szabá|yairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) 36. $-ának (2).(3) bekezdésében fog|a|tak szerint az
adat, i||etve igazolás beszerezhető.

4. S.

(1) A rendszeres ellátások fo|yisítása havonta utólag, kifizetése minden
hónap S.éig, nem rendszeres e||átások kifizetése a határozat jogerőre
eme|kedésétől számított 15 napon belÜ| a Zomba és Vidéke
Takarékszövetkezet kétyi fiókja Útján - átuta|ással . töfténik.

(2) Amennyiben a jövedelemszámításnál irányadó időszakban az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összege vá|tozik, akkor időarányosan annak
az időszaknak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéve| ke||

számotni, ame|ynek a nettó jövedelmét a kére|mező igazo|ja'
5. S.

(1) Amennyiben a pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kére|emben
e|őadott életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott
elbírálása szÜkségessé teszi, az igénylőnél környezettanulmányt kell
készíteni.

(2)Nem kell környezettanulmányt készíteni azigénylőről, ha é|etkörülményeit
a Körjegyzőség már bármely Ügyben vizsgálta és azokban |ényeges
változás nem feltéte|ezheto.



6. S.

(1) Az átmeneti segély egészben, Vagy részben természetbeni szociá|is
e||átás formájában is nyújtható. A folyósítás módjáró| az e|látást
megál|apító határ ozatban rende|kezni kel|.

7. S.

(1) A szociá|is e|látásra va|i jogosultság e|bírálásához, ha a kére|mező
életvitele a|apján vé|e|mezhető, hogy a jövedelemigazolásban feltÜntetett

összegen fe|üI egyéb jövede|emme| is rendelkezik, a kérelmező köte|ezhető
arra, hogy csa|ádja vagyoni viszonyairól a 63/2006. (|||.27 .) Korm' r. 1, sz.
me| léklete szeri nti fo rma nyo mtatvá nyo n nyi I atkozzék.

(2) A határozat|an időre megállapított e||átások esetén a jogosu|tság

ienná||ását ha a jogszabá|y másként nem rendelkezik az e||átás

megá||apítását követően naptári évenként egy alkaIommaI isméte|ten

vizsgatni ke|l, ennek tényét _ azaz a továbbfo|yósíthatóságot _ az ügyiratban

rögzíteni kell'
8. S.

A szociá|is e||átásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és köte|ezettség

megállapítására, továbbá a hatósági e||enőrzésre a kozigazgatási hatósági

e|jáiás és szo|gá|tatás á|talános szabályairól szőlő törvény (Ket.)

rendelkezéseit ke| l alkal mazni.

II. FEJEZET

Szociá|is rászoru|tságtó| függő pénzbeli eIlátások és azok megá||apítása

e.s.

(1) Szociá|is rászorultság esetén a jogosult számára a Képvise|ő-testü|et az

Szt.-ben, illetve e rende|etében meghatározott feltéte|ek szerint

. Iakásfenntartási támogatást,

. mé|tányossági ápolási díjat,(18' é|etévét betöltött taftósan beteg

szemé|y ápo|ását végző szemé|y kére|mére)
o átmeneti segé|yt,
. temetési segé|yt



á||apít meg (a továbbiakban egyÜtt: szociális rászorultságtó| függő pénzbe|i
ellátások).

(2) A Képviselő.testÜlet a |akásfenntartási támogatás, az ápolási díj, az
átmeneti segély és a temetési segé|y megálIapítása hatáskörének
gyakorlá sát az Ügyrendi Bizottsá gra ruházza.

(3) Az Ügyrendi Bizottság . átruházott hatáskörében . hozott döntéséről
határozatot hoz.

(4) A,z Ügyrendi Bizottság köteles dönteni a hatáskörébe tartozó Ügyekben.

(5) Az Ügyrendl Bizottság döntése e!|en a Képviselő-testÜlethez fel|ebbezés
nyújtható be.

Rendszeres szociális segély

í0's.

(1) A rendszeres szociális segé|y jogosulti korének meghatározására,
megszüntetésére, összegére, felülvizsgálatára és a hajlékta|an személyek
részére töfténő rendszeres szociális segély megállapítására Murga
község Önkormá nyzata a Szt. rende|kezéseit változtatás né|kül
alkalmazza.

(2) Az aktív korú nem fog|alkoztatott szeméIy a rendszeres szociá|is segé|y
megá|lapításának, fo|yósításának fe|tételeként a Szekszárd megyei JogÚ
Város Családse gítő Központjával /a tová bbia kban : Családse gÍtő Központ/
valamint a Munkaügyi Központ Szekszárdi Kirendeltségéve| köte|es
együttműködni.

íí.s.
Az aktív korú rendszeres szociá|is segé|yezettek foglalkoztatása,

továbbá az egyÜttműködés eljárási szabá|yai

(1)Az onkormányzat az aktÍv korú, nem fog|alkoztatott személyek munkaerő-
piaci helyzetének javítása érdekében fogla|koztatást sze^tez, me|ynek
keretében kÜlönösen a rendszeres szociális segélyt kére|mező
igényjogosu|t szemétyek fogla|koztatását kell biztosítani. A foglalkoztatási
kötelezettség közf og|a| koztatás b iztos ítá sáva l te |j es íth ető.



(2)Az önkormányzat által szeruezett foglalkoztatás ldőtartama |egalább 30
munkanap, kivéve , ha az aktív korú nem foglalkoztatott személyt alkalmi
munkavállalói könyvve| fog|alkoztatják.

(3 )Az on korm á nyzat á lta I szervezett közfog I a l koztatás ke reté ben
végezhető közcélú munkák köre különösen a környezetvédelmi,
kommuná|is munka, köztisztasági feladatok ellátása'

()Az aktív korú nem fog|alkoztatott személy foglalkoztatásának
megszervezését a polgármester látja el.

(5) A kére|mező, iltetve a segélyben részesü|ő a számára felajánlott
megfele|ő munkát legkésőbb három munkanapon belÜ| köteles
megkezdeni.

(6) Akadá|yoztatása esetén a nem nek! felróható akadályról, egészségÜgyi
okokra hivatkozva, hét munkanapon be|ü| az orvos á|ta| kiá||ított igazolást
benyÚjtja írásban, Vagy személyesen a Hlvata|ba.

(7) Egyéb e|őre nem látható okok miatti akadályoztatás igazo|ása a
segélyben részesÜ|ő személy nyilatkozatáva| történik, melynek
va|óságtartalmát a Hivatal ugyintézője vizsgálhatja. Az egészségÜgyi
alkalmasságról a háziorvos Vagy szÜkség esetén a szakorvos álta| kiá|lított
igazolást kell benyújtani.

(8) A nem foglalkoztatott személy esetében a rendszeres szociális segély
megállapításának fe|tétele, hogy vállalja a beilleszkedését segítő
programban való részvéte|ét.

(9) Az aktív korú nem foglalkoztatott szemé|y a rendszeres szociális segélyt
megá||apító határozat jogerőre emelkedését követő naptól számított öt
munkanapon belÜl köte|es a munkaÜgyi központtal a kapcsolatot fe|venni.

(10) Az egyÜttműködési köte|ezettség előírásáról, valamint az
együttműködési kötelezettség megszegésének és sÚlyos megszegésének
következményeiről a rendszeres szociá|is segé|yt megá||apító
határozatban rende|kezni kell. Meg ke|| nevezni az egyÜttműködésre
kijelö|t intézményt, az első je|entkezési határidőt és a jelentkezés
el mu lasztásának következményeit.

(1 1) A nem foglalkoztatott személy az együttműködési kötelezettség
keretében köteles teljesíteni a beilleszkedést segítő programban
foglaltakat.



(12) A nem fog|alkoztatott személy beilleszkedését segítő program a
következőkre terjed ki:
a.)A Családsegítő Központta! való kapcsolattartásra,
b. ) a fe|ajánlott és az isko|ai végzettségének megfe|elő oktatásban,

képzésben történő részvételre, kü|önösen az á|ta|ános iskolai
végzettség és az első szakképesítés megszerzésére,

c.) a fe|ajánIott és számára - az SzL37lH.s (6) bekezdése szerinti -
megfelelő munkalehetőség e|fogadására

d.) a munkaügyi központná| álláskeresőként történő nyilvántartásba vételre
és az e|helyezkedés érdekében a munkaÜgyi kozponttal va|ó
egyÜttmúÍködésre.

(13) A Csa!ádsegítő Központ a rendszeres szociá|is segé|y folyósításának
időtartama alatt az egyÜttműködés keretében:
a.) figyelemmel kíséri a rendszeres szociá|is segély megál|apításáról szó|ó

határozatban megjelölt határidő betartását és annak megszegése
esetén megvizsgá|1a a mulasztás okát, továbbá a nem foglalkoztatott
személy a jogerős határozat a|apján a szervnél töfténő
megjelenésekor - nyi|vántartásba veszi,

b.) tájékoztala a nem fog|alkoztatott személyt az Sztv' 37lD s (3)
bekezdése szerinti bei||eszkedést segítő pro9ram elkészítésének
menetérő|, a bei||eszkedést segítő programok típusairó|, az
egyÜttműködés eljárási szabá|yairól,

c.)a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a nem fog|alkoztatott
személy bevonásával kido|gozza az egyéni é|ethelyzethez igazodó
bei||eszkedést e|ősegítő programot és arrő] a segélyben részesÜ|ő
személ|ye] írásban megállapodást köt,

d.)folyamatosan kapcsolatot tart a nem fog|alkoztatott személlye| és
lega!ább 3 havonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a
beil|eszkedést segítő programban fog|altak betartását,

e.) legalább évente írásos értéke|ést készít a beilleszkedést segítő
program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges a nem
fog|a|koztatott személy bevonásával. - módosítja a programot.

(14) A Csa|ádsegíto Központ köteIes:
a.) jelezni a jegyzőnek, ha a nem foglalkoztatott szemé|y egyÜttműködési

kötelezettségének nem tesz e|eget,
b.) e rendelet 11. s (2) e.) pontja szerinti éves értéke|és megkÜ|déséve|

tájékoztatni a jegyzőnek a beiIleszkedést segíto program
végrehajtásáról.

í2.s

Az együttmíÍködési kötelezettség megszegése



(1) EgyuttmŰködési köte|ezettség megszegésének minősÜl, ha az érintett
személy.
a) e rende|et 1 1.s (1). (3) bekezdésében meghatározott tevékenység

e|látását nem vállalja, Vagy nem te|jesítl, i||etve a fe|ajánlásra nem je|enik
meg'

b) a kirendeltség által felaján|ott megfelelő munka|ehetőséget nem fogadja
el, illetve a felajánIásra nem jelenik ÍTleg,

c) az egyÜttműködési fe|hívásra, valamint a munkavégzésre meg nem
je|ent személy az akadályoztatásárő|, a távo|maradásának okáról szó|ó
igazo|ást a felhívás kézhezvéte|étő|, i||etve a munkakezdésre megje|ölt
naptó| számított 3 napon belÜ| nem mutatja be,

d) a segé|yezett az együttműködésre kije|ölt kirendeltséggel az e|ső
je|entkezésként megjelölt időpontig nem veszi fe| a kapcsolatot,

e) a támogatásra va|ó jogosultság vizsgálatakor, valamint a jogosu|tság
évenkénti felülvizsgálatakor megállapításra kerÜ|, hogy a kérelmező az
együttműködési köte|ezettségnek nem tesz eleget,

f) a segélyben részesÜlő a fog|alkoztatása esetén az a|ka]mi munkavá|la|ói
könyvet a tárgyhónapot követő hónap első munkanapján nem mutatja
be.

13. S

Az együttműködési köte|ezettség súlyos megszegése

(1) EgyÜttműködési köte|ezettség sú|yos megszegésének minősü|, ha az
érintett szemé|y:

a) az önkormányzat Vagy a kirendeltség á|ta| fe|ajánlott megfele|ő
munkaIehetőséget elfogadja, de a nyilatkozatban meghatározott
időpontban és helyen a munkavégzést nem kezdi meg, Vagy a
m u n káltató a fog lal koztatást rend kívü l i fel mondássa| megszÜ nteti,

b) a munkaviszonya a szemé|yében rejlő ok miatt, önhibájábó| szűnik meg,
c.) a képzést önhibábóI nem fejezi be.

í4.s

Az együttműködési kötelezettség megszegésének és súlyos
megszegésének következményei

(1)Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segé|y
folyósításának időtartama alatt együttműködési köte|ezettségét megszegi,
akkor a segé|y összegét 6 hónapig 75 %.os méftékben kel| fo|yósítani.



(2) Az együttműködési kötelezettség sú|yos Vagy két éven be|Ül történő
isméte|t megszegése esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell
szüntetni.

í5's.

A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár
összegének és a jogosult családja tényleges havi összjövede|mének
különbözete, de nem haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott
munkavállaló részére megállapított szemé|yi alapbér mindenkori kötelező
Iegkisebb összegének szemé|yi jövedelemadóvaI, munkavá||a|ói,
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékka| csökkentett összegét. A csa|ádi
jovedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez
tartozo arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori
leg kisebb összege 9oo/o-ának szorzatával.

Időskorúak járadéka

16.S.

(1) Az időskorúak járadékának megállapításáná| a Képviselő-testulet azSzt'
re n d e l kezése it v á|toztatá s n é l k Ü | a]ka]mazza.

(2)Az időskorúak járadékának megá||apítása iránt| kérelmet a
63/2006. (|||.27.) Korm. rendelet 2' sz. me|lék|ete szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell a
nyomtatványban fe|tüntetett jövedeImek valód!ságának igazolására
szolgáló iratot.(p|: nyugdíjsze|vény, munkáltatói igazolás).

(3) Az időskorÚak járadékának havi összege az Szt.ben kötelezően e|oírt
összeg.

Lakásfen ntartás i tám ogatás

17. S

(1) Az Ügyrendi Bizottság normatív módon lakásfenntartási támogatásban
részesíti:

a.l azt a személyt. lakásonként 1 fő - akinek a háztartásában az 1 főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 o/o.át, fe|téve, hogy a lakásfenntartás
e|ismert havi kö|tsége a háztartás havi összjövede|mének 20 %.át
meghaladja.



(2) Normatív lakásfenntaftási támogatás esetén a Szociá|is Bizottság a
lakásfenntartás e|ismert havi kö|tségére, az elismeft lakásnagyságra valamint
a |akásfenntartási támogatás havi összegére az Szt. szabályait vá|toztatás
nélkÜl alka]mazza'

(3) A |akásfenntartási támogatás iránti kére|emhez csatolni ke|| a
63/2006.(|l|.27.) Korm. rendeletben meghatározott nyi|atkozatot, a jövede|mi
és vagyoni igazolásokat, s a lakásfenntartási kö|tségek igazo|ásáu| szolgá|ó
szám|ákat, albérletben é|ő esetén a bér|eti szerződést, pénzintézeti
hite|tartozás esetén a kö|csönszerződést és az uto|só befizetés bizony|atát, a
lakás nagyságának hite|t érdem|ő módon történő igazo|ása.

(4) A kérelmezőt a havi rendszerességge| járő |akásfenntartási támogatás a
kérelem benyújtása hónapjának első napjátó| i||eti meg.

í8.s

(1) Ugyanazon |akásra vonatkozóan |akásfenntaftási támogatás csak
jogosultnak ál|apítható meg, függet|enÜ| a |akásban élö személyek
háztartások számátó|.

(2) Az (1) bekezdés a|kalmazásában kü|ön |akásnak ke|| tekintetni a
társbér|etet, az a|bérletet és a jogerős bírói határozatta| megosztott lakás
Iakrészeit'

1e.s.

(1) Megszúnik a támogatás:
. a megá|lapított idő e|te|tével,
. a támogatásra okot adó körÜlmények megváltozásáva|.

Ápo|ási díj

20. s.

(1)Az Ügyrendi Bizottság ápo|ási díjat á||apít meg annak a hozzátartozőnak,
aki 18. é|etévét betö|tött tartósan beteg szemé|y ápolását, gondozását
végzi és az egy főre számított havi csaIádi jövede|emhatár nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló
esetén 150o/o-át.

(2) (2) Az ápo|ási díj megállapítása iránti kérelmet a 63l2006.(x|'27.)
Korm.rendelet 4.számÚ me||éklete szerinti formanyomtatványon ke||

egy
és



benyÚjtani. Az ápolási díj megál|apítása iránti kérelemhez csatolni kell az
Szt.43.$.ában és a 63/2006. (|||.27.) Korm' rendelet 25.$-ában
meg h atározott i gazo|ásokat és szakvé|eményt.

2í. s.

Az ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 80 oÁ-a.

22. S

(1)Az ápo|ást végző személy a kötelezettségét nem te|jesíti, ha az e||átott
rendszeres étkeztetésérő|, ápo|ásáról nem gondoskodik, az e||átott és
|akókörnyezete higiéniás körü|ményeinek megtar1ásában nem működik
közre.

(2)Az e||enőrzést a Hivatal szociá|is ügyintézője szükség szerint végzi.

Átmeneti segély

23.S.

(1) A |étfenntartást veszélyeztetó, rendkívüli élethelyzetbe került, va|amint
időszakosan Vagy tartósan |étfenntartási gondokkal kuzdő szemé|y részére
átmeneti segély nyújtható.

(2) Átmeneti segély annak a szemé|ynek adható, akinek családjában az egY
főre jutó jövedelem nem ha|adja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét, egyedül élő esetében ennek másfélszeresét, továbbá
vagyona nincs.

(3) KÜlönös méltány|ást érdem|ő esetben átmeneti segé|y nyújtható annak
a kére|mezőnek, akinek a csa|ádjában az egy főre eső jövedelme megha|adja
az öregségi nyugd'lj legkisebb összegét Vagy Vagyonnal rende|kezik.

(4) KÜ|önös mé|tánylást érdemlő esetnek minősÜ| az elemi csapás Vagy
természeti katasztrófa, rendkívÜIi haláleset a csa|ádban: férj, fe|eség, élettárs
Vagy gyerek elhalálozása; kozúti ba|esetből eredő megrokkanás,;
Iakóingatlan erőteljes megrongá|ódása, baIeset, belvíz, tŰzvész, árvíz,
kiskorÚ csatádjában áram kikapcso|ása, 7000 Ft.ot megha|adó
gyó gyszerkö ltség me| | ett ké re l m ező ne m j ogos u |t közgyó g yigazo|v ányra.



(5) Átmeneti segély pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő
kamatmentes kö|csön formé4ában is nyújtható.

(6) A kamatmentes kölcsön legmagasabb összege 100.000 Ft, melyet

legfeljebb 1 tegyléven be|Ü| kell visszafizetni'

(7) A kamatmentes kotcsön megá||apítása esetén az Ügyrendi Bizottság - a

kölcson biztosítására a kére|mező tuIajdonára tör1énő ingatlanra
je|zá|ogjog, annak biztosÍtására elidegenÍtési és terhelési tilalom bejegyzését

is kikötheti.

(8) 1o.ooo Ft egyszeri átmeneti segély á||apítható meg kérelemre annak,

árinet< gyermeke születik és állandó lakcímÜk Kétyen van. Ez esetben nem

kell vizsgá|ni a kére|mező és csa|ádja jövedelmi és vagyoni he|yzetét.

24.S.

(1) Az átmeneti segély egyszeri összegét a rászorultsághoz igazodóan

Lgfeljebb a mindenkori óregségi nyugdíjminimum összegében lehet

megá|lapítani.

(2) Kulönös mé|tány|ást érdem|ő esetben megá|lapított átmeneti segé|y

ósszege az öregségí nyugdíj mindenkori |egkisebb összegének tízszereséig

terjedhet.

(3) A megá||apított átmeneti segély folyósítása pénzben Vagy természetbeni

e||átás nyújtásával történhet.

(4) Természetben ke|l az átmeneti segé|yt megá||apítani akkor, ha fennál|

annak a veszélye, hogy a kedvezményezett a segé|yt nem

rende|tetésszerűen használja fe|.

(5) Természetbeni e||átás lehet kÜ|onösen éle|miszer, tÜzelő, ruházat,

kőzuzeml díjak kifizetése. A természetbeni e||átás formáját a határozatban

ke|| megál|apítani.

(6) Az átmeneti segé|y megállapítása iránti kére|emhez csato|ni kell a

kére|mező és csa|ádja jövede|emigazo|ását, illetve a havi rendszeres
jövedelemme| nem rende|kező és pá|yakezdő személyek esetében az erre

vo n atkozó nyi l atko zatot,

Temetési segély



25. S.

Az Ügyrendi bizottság temetési segélyt nyÚjt annak, aki a meghalt szeméty
eltemettetéséről gondoskodott
a./ annak e|lenére, hogy arra nem volt köteles, vagy
b./ tartásra köteles hozzátartoző vo|t ugyan, de a temetési kö|tségek viselése
saját i|letve családja létfenntartását veszélyezteti,
és akinek a családjában a családi jövedelemhatár az tregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét, egyedül é|ő esetén annak 150 o/o-át nem éri
el, és aki nem részesül a hadigondozásról szó!ó 1994. évi XLV tv. a|apján
temetési hozzdjáru !ásban.

26. S.

A temetési segé|y összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos,
legolcsóbb temetés költségének 10%.áná|, és elérheti annak 100oÁ-át, ha a
temetési költségek vise|ése a kérelmezőnek Vagy csa|ádjának a
létfenntartását veszé|yezteti, A helyben szokásos lego|csóbb temetés összeg:
100.000 Ft.

27. S.

(1) A temetési segély iránti kére|met a ha|á|eset bekövetkezésétől számított
30 napon belü| |ehet benyújtani a Hivatalban.

(2) 
^ 

kére|emhez, a kérelem benyújtásáva| egyidejűleg csato|ni kell a temetés
kö|tségeirő]- a kérelmező nevére - kiá||ított szám|a eredeti példányát, az
elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát, amennyiben nem a haláleset
helye szerint i||etékes telepÜlési önkormányzattől kéri a temetési segélyt'
valamint a kérelmező és a ve|e közös háztartásban é|ők utolsó havi
jövedelemigazolásait.

III. FEJEZET

Természetben nyújtott szociá!is e!|átások

28. S.

Közgyógye!látás

(1) Méltányosságbó|, kérelemre, egyedi e|bírá|ás a|apján annak a
szemé|ynek is megá|lapítható közgyógyellátásra va|ó jogosultsága, aki



szociá|isan rászoru|t, és gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt
|étfenntartása veszé|yeztetése nélkü| nem képes vise|ni és akiné| az egy
íőre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át nem ha|adja meg, egyedÜ| é|ő esetén
200o/o-át,
továbbá a havi rendszeres gyógyító ellátás koltsége etéri, it|etve
megha|adja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének25%-
át.

(2) 
^ 

közgyógyellátás iránti iránti kére|met a 63/2006. (x|.27.) Korm. rende|et
9.számÚ me|léklet szerinti formanyomtatványon a Hivatalná| kell
benyÚjtani. A kérelemhez csatolni ke|| a 6312006.(|||.27.) Korm.rendelet 3
5.$-ban előírt igazolásokat, nyilatkozatokat.

lV. fejezet

2e. s.

Szociá| is szo|gáltatások

Az Önkormányzat az Sztv. 57.s. t1l bek. meghatározott szociá|is
a|apszolgáltatások /a továbbiakban : szociális alapszolgá|tatás/ közÜ | :

a.l az étkeztetést Öná||óan,
b.l családsegítést és az utcai szociá|is munkát a Családsegitő Központ
bevonás áva|,
c.l az Sztv. 65/F. s. /1/ bek. a. és c. pontja szerinti nappa|i e||átást, a házi
segítségnyújtást és a jelzőrendszeres házi segítségnyÚjtást a Szekszárd és
Környéke Szociá|is alapszo|gá|tatási Társulás útján fenntartott Szekszárd
Megyei Jogú Város Szociális Központja la továbbiakban: Szociális központ/
bevonásávaI biztosítja.

30.s.

Étkeztetés



(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociá|isan rászorultaknak a legalább
napi egyszeri meleg étkeztetésérő| ke|| gondoskodni, akik azt önmaguk,
i|letve e|tartottjaik részére tartósan Vagy átmeneti je|leggel nem képesek
biztosítani, kÜ lönösen
a) koruk,
b) egészségi á||apotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségÜk, Vagy
e) hajléktalanságuk
miatt.

(2)Az (1) érte|mében szociálisan rászorultnak minősü|:
. A nyugdíjas, ideértve a rokkantsági nyugdíjast és a ba|eseti

járadékost'
. a rehabiIitációs járadékban részesÜ|ő,
. a rendszeres szociális járadékos,
o a |endszeres szociá|is segé|yezett,
. a mozgássérü|t,
o aki pszichiátriai Vagy szenvedélybetegsége miatt saját

étkeztetéséről gondoskodni nem tud,
o a hajléktalan.

(3) Étkeztetésben részesíti az Önkormányzat azt az igény|ővel egyidejűleg

az á|tata e|tartottat is, aki jövedelmétő| fÜggetlenül kora Vagy egészségi
á||apota miatt nem képes az étkezésérő| más módon gondoskodni.

(4) Az e|látás iránti kérelmet a Hivata| szociális Ügyintézőjéhez |ehet

benyÚjtani.

(5) Az ellátás iránti kére|em e|bírá|ásárő| az Ügyrendi Bizottság dönt.

(6) Az Önkormá nyzat a szociális étkeztetést a szociális étkezde útján

Üiátosít1a . Az étkeitetés biztosítása történhet éthordóban történő e|vitelle|,

házhozszá | | ítássa I Va gy helyben fogyasztássa l.

3í's

A szociális étkezde tevékenységének irányítása, va|amint az étkeztetés

szemé|yi és tárgyi feltételeinek biztosítása a polgármester fe|adata.



A társu Iásos formában el látott szociá| is szoI gáltatásokra vonatkozó
speciá|is szabá|yok.

32.S.

ldősek nappali el|átása

(1) Az időskorúak nappa|i e|látása a rászoru|tak részére napközbeni
taftózkodást és étkeztetést ltízőrai, ebéd/, társas kapcsolatokat, va|amint
az a|apvető higiéniai szükségleteik kielégítését biztosítja.

(2) Az e|látás iránti kérelmet azlntézmény vezetőjének kel| benyÚjtani.

33.S.

Házi segítségnyújtás

(1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgá|tatást igénybe vevő személy
saját lakókörnyezetében kel] biztosítani az öná||ó é|etvitel fenntartása
érdekében szükséges ellátást.

(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani ke||:

a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok eIvégzését,
b) az öná||ó életvite| fenntaftásában, az e||átott és lakókornyezete

higiéniás körÜ|ményeinek megtartásában való közreműködést,
c) a veszé|yhelyzetek kialakuIásának mege|őzésében, illetve azok

e|hárításában va|ó segítségnyÚjtást.

(3) A házi segítségnyújtás iránti kérelmet az intézmény vezetőjének ke||

benyújtani. A házi segítségnyÚjtás keretében _ a szolgáltatás igénybevételét
mege|őzően vizsgá|ni kell az igény|ő gondozási szÜkségletét az Szt.
63.s(4)-(8) bek. fog|altak a|apján.

34. S

Jelzőrendszeres házi seg ítség nyújtás

(1)A jelzőrendszeres házi segítségnyÚjtás a saját otthonukban é|ő,
egészségi állapotuk és szociális helyzetÜk miatt rászoruló, a segé|yhívó
készÜlék megfelelő használatára képes időskorú Vagy fogyatékos
szeméIyek, i||etve pszichiátriai betegek részére az öná||ó é|etvite|
fenntartása mellett fe|merÜlő krízishelyzetek elhárítása cé|jábó| nyÚjtott
ellátás.



(2) Je|zőrendszeres házi segítségnyÚjtás keretében biztosítani kell

a) az e||átott szemé|y segétyhívása esetén az Ügyeletes gondozónak
ahelyszínen torténőha|adékta|an megjelenést,
b) a segélyhívás okául szolgáló prob|éma megoIdása érdekében
szükséges

azonna|i i ntézkedések megtéte|ét,
c) szükség esetén további egészségügyi Vagy szociális e||átás
kezdeményezését.

(3)A jelzőrendszeres házi seg ítségnyÚjtás i génybevéteIe szem pontjábó|
szociálisan rászorult
a) az egyedÜl é!ő 65 év feletti személy
b) az egyedÜl élő sÚlyosan fogyatékos Vagy pszichiátriai beteg
személy, Vagy
c) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan
fogyatékos Vagy pszichiátriai beteg szemé|y, ha egészségi á|lapota
indokolja a szo|gá|tatás fo|yamatos biztosítását.

(4)A súlyos fogyatékosságot, a pszichiátriai betegséget és az egészségi
á|lapot miatti indokoltságot igazolni kel|.

(S)Amennyiben a szociális rászorultság több fe|téte| egyidejű fenná|lásán
alapul, valamennyi feltéte|t kÜlon igazo|ni kell.

(6)Sú|yosan fogyatékos a külön jogszabá|y szerinti fogyatékossági
támogatásban, vakok személyi járadékában, i|letve magasabb összegű
családi pótlékban részesÜlő szemé|y'

(7)A sú|yos fogyatékosságot igazo!ni |ehet
a) az e||átás megá||apítását, i||etve folyósítását igazolő határozatta|
Vagy más okiratta!,
b) az e|látás megá||apításának alapjáu| szolgáló, a fogyatékosság
fen n á l lás át igazo|ó szakvé lemén nye|.

(8)Ha a szakvélemény a következő felülvizsgálat (e|lenőrző vizsgálat)
időpontját, i|letve az á|lapot fennállásának várható idejét tarta]mazza, a
jogosultság eddig azidőpontig álI fenn.

(9)Az e||átás iránti kére|met a kérelmező Iakóhe|ye szerinti telepü|ési
ö n ko rm á ny zathozlszoci á l i s i ntézm é n y v ezetőjéhez l e h et be n y újta n i .

(10)Az ellátás iránti kérelemről a társu|t Önkormányzatok intézményének
vezetője dönt.

35.S.

Csa|ádsegítés



(1) Családsegítés keretében segítséget nyújt a működési terü|etén élő
szociá|is és mentálhigiénés prob|émái vagy egyéb krízishe|yzete miatt
segítségre szoru|ó szemé|ynek, családnak az ilyen helyzeth ez vezető okok
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az é|etvezetési
képesség megőrzése céljából.

(2)A családsegítést az tnkormányzat a Családsegítő Központ intézmény
Útján biztosítja

(3) Az el|átás iránti kérelmet a kére|mezőnek a Családsegítő Központhoz kell
benyújtani.
() Az e|látás iránti kérelemről a Családsegítő Központ vezetője dönt.

V. fejezet

A fizetendő szemé|yi térítési díj és csökkentésének, eIengedésének
esetei, módjai

36. S.

(1) Ha az Sztv. másként nem rende|ke zik, aszemé|yes gondoskodást nyÚjtó
ellátásokétt személyi térítési díjat kel| fizetni.

(2) 
^ 

szemé|yi térítési díjat
a) az ellátást igénybe vevő jogosult,
b) a szÜlői fe|ügyeleti joggal rende|kező törvényes képvlse|ő,
c) a jogosultnak az a házastársa, é|ettársa, egyeneságbe|i rokona,

örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szÜlője, akinek csa|ádjában
az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mel|ett
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két
és félszeresét,

d) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy,
e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy (a c)-e) pont

alattiak a továbbiakban együtt: taftásra köteles és képes személy)
köteles megfizetni (az a)-e) pont a|attiak a továbbiakban együtt:
kötelezett).

(3) Az Önkormányzat ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat,
aki jövedelemme| nem rende|kezik és Vagyona nincs.

(4) A szemé|yi térítési díj összege évente két a|ka|ommal vizsgá|ható fe|Ü|

és változtatható ÍT.|eg, kivéve ha az e||átott, il|etve étkeztetés és házl
segítségnyújtás esetében a családja jövedelme
a) o|yan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési

dÍjfizetési kötelezettségének nem tud e|eget tenni;



b) az öregségi nyugdíj mindenkori |egkisebb összegének 25%-át
meghaladó mértékben növekedett.

37. S

(1) A szociá|is a|apszo|gáltatás személyi térítési díjának
megállapításáná|
a) a szolgá|tatást igénybe vevő szemé|y rendszeres havi jövedelmét,
b) étkeztetés és házi segítségnyÚjtás esetében az Szt. 119tC. s (3)

bekezdése szerl ntl j övede|em i g azo lásba n meg hatá rozott jövede| met,
c) kiskorú igénybe vevő esetén . a b) pont szerinti kivétellel . a vele közös

háztartásban élő szülők egy főre jutó rendszeres havi jövedelmét ke|l
figyelembe venni.

(2) 
^ 

személyi térítési díj nem ha|adhatja meg az (1) bekezdés szerinti
jövedeIem

a) 25%-át étkeztetés,
b) 20%o.át házi segítségnyújtás,
c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak,

i||etve támogató szolgáltatás,
d) 20%-át a klskorú részére nyújtott támogató szo|gáltatás,
e) 2%-átje|zőrendszeres házi segítségnyÚjtás

esetében.

(3) Az intézményi e||átásért fizetendő személyi térítési díj nem ha|adhatja
meg az e||átott havi . idősotthoni ellátás esetében az Szt. 1 19lC. s (3)
bekezdése szeri nti j öved e|em i g azo|ásba n meg h atá r ozott - j övede| mé n ek
a) 15%.át a nappali ellátást, i||etve 30%.át a nappali e||átást és ott

étkezést;
b) 60%o-át az átmeneti e|he|yezést;
c) 50%-át a rehabilitációs célú Iakóotthoni elhelyezést;
d) 80%-át, a c) pont alá nem tartoző egyéb tartós elhe|yezést

nyÚjtó intézmények esetén.

(4) A személyi térítési díj az intézményi térítési díj összegét nem haladhatja
meg.

Azétkeztetés és a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának
megálIapítása

38.S.



(I) Azintézményi térítési díj2011. május 1.től egységesen 5IIFtladag.
(2) 

^ 
személyi térítési díj 2011. május 1-tő1 egységes, minden étkező számára

352Ft+ 88 FI/AFA:440 Ft/adag.
3e.s

A szemé|yi térítési díjak megfizetése

(1) Az intézményvezető Vagy az Ügyrendi Bizottság
á|ta| meghatározott személyi térítési díjat

a) szociális étkeztetés tekintetében egy hónapi időtartamra e|őre,
b) más személyes gondoskodási formáknál havonta utólag kell

megfizetni.

(2) 
^ 

befizetett és a ténylegesen fizetendő személyi térítési díj kü|önbözetét a
következő befizetés alkalmáva| a személyes gondoskodást nyújtó szociá|is
ellátások térítési d'tjáról szóló 2911993. (x'27.) Korm. rendelet 5. s (4)
bekezdése szerint korrigáIni kell.

40.s

Azintézményvezető és az el!átást igénybevevő között kötendő
megá!lapodás

(1) Az intézményvezető az intézményi e||átás igénybevéte|ekor írásban
megálIapodást köt a szo|gáltatásban részesÜlő szemé||ye|, i||etve
törvényes képviselőjével. A megá||apodásban ki ke|| térni az Szt' 94/B. és
94lD. $-ában foglaltakon túl az a|ábbiakra is:

a) étkeztetés esetén az étkeztetés módjára;
b) házi segítségnyújtás esetén a segítségnyújtás tartamára,

időpontjára;
c) a személyi térítési dU összegére és a megfizetés időpontjára,

módjára;
d) az eIlátástó| va!ó távolmaradás esetén (pl. betegség, kórházi ápolás,

e I utazá s ) az előzetes bej e l e ntés i kote l ezettsé g szabá|y air a;
e) az ellátás megkezdésének időpontjára
0 az e|látás megszÜntetésének eseteire vonatkozó figye|meztetésre
g/ a döntések elleni jogorvos|at módjára.

41.S

Az intézményi jogviszony megszű nése



(1) Az intézményi ellátás megszűnik az Szt. 1oo' S és 1o1.s-ában fog|alt
esetekben és módon.

(2) Az a|ape||átás megszűnik, ha az igény|ö:
a.) a térítésj díjat 2 hónapon keresztü| nem fizeti ki, kivéve, ha ingyenes

e||átásban ke|l részesíteni,
b.) a szolgáltatást 2 hónapon keresztÜl nem veszi igénybe,
c.) eIha|álozik,
d.) kéri az e|látás megszüntetését.

(3) Az a|apel|át-ás megszüntetése az intézményvezető étkeztetés
eseteében az Ügyrendi Bizottság - hatásköre. Pc' e]|átás megszűnésérő|
az intézményvezető és az Ügyrendi Bizottság írásban értesíti az
e||átásban részesü !őt.

(4) pE intézményl térítési díjat a képviselőtestÜlet minden évben március 31-
ig állapítja meg, me|yet egy aIka|omma| fe|ü|vizsgálhat.

(5) A térítési díj megállapítására, beszedésére vonatkozóan e rende|etben
nem szabáIyozott kérdések tekintetében az Szt. 1 14-119. $.ában fog|attak
az irányadők.

VI. fejezet

zanó RENDELKEZÉSEK

42.S.

(1 ) E rendelet 2008. május 19. napján lép hatályba, rendelkezéseit a
határozattaljogerősen e| nem bírá|t, fo|yamatban |évő Ügyekben is alkalmaznl
kel|, egyidejűleg a többször módosított és kiegészített 212006.l|v.01.l
rende|et hatályát veszti.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásró|
és a szociális ellátásokról szó|ó 1993' évi lIl. töruény, és e törvény
végrehajtására hozott magasabb szintű jogszabályok rende|kezéseit ke||
alkalmazni.

Kéty, 2011.05.16.



Gödrei ZoItán sk.
polgármester

Dr. Fábián Lászlóné dr. sk.
körjegyző


