KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
21/ 2004. (VII. 5.) rendelete
a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Kékkút község Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról és a szociális
ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 1.§-ának (2) bekezdésében, 32. §-ának (3)-ben, 38. §ának (9) bekezdésében, 47. §-ának (1) bekezdésében és 50.§-ának (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás (továbbiakban: Szt.) alapján az önkormányzat által pénzben és természetben
nyújtott szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy a törvényben meghatározottak figyelembevételével meghatározza az
önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő,
pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az
eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének
módját, feltételeit és garanciáit.
A rendelet hatálya
2. §
Jelen rendeletet alkalmazni kell a Kékkút község Önkormányzat közigazgatási területén élő,
lakóhellyel rendelkező
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre,
c) letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre,
d) magyar hatóság által menekültként elismert személyekre,
e) az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a fentieken túl
kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek
beutazásáról, magyarországi tartózkodásról és bevándorlásról szóló 1993. évi
LXXXVI. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó
állampolgáraira is,
f)1 a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény(a továbbiakban Szmtv.) szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének
időpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három
hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint
bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
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g)2 az Szt. 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a
szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,
önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásiról szóló 1408/71/EGK
tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre,
amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak
szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köztársaság
területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
Az Szt vonatkozó rendelkezései:3
Eljárási rendelkezések4
3. §
(1) Az eljárás megindítása történhet kérelemre vagy hivatalból.
(2)5 A kérelmet a Körjegyzőségen kell benyújtani a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi XCL. törvény (a továbbiakban: Ket.)
vonatkozó rendelkezései szerint.
(3) Az eljárás hivatalból történő megindítására javaslatot tehet:
a) a polgármester;
b) a települési képviselő
c)6 a körjegyző;
d) egészségügyi szerv;
e) társadalmi szervezet.
4.§
(1)7 A szociális ellátásokra vonatkozó kérelmeket és a hivatalból indult eljárásokat
környezettanulmány felvételével kell alátámasztani, és a hatáskörrel rendelkező szerv elé
terjeszteni.
(2) A környezettanulmány készítésére a Ket. helyszíni szemlére vonatkozó szabályai az
irányadóak.
(3)8 Nem kell környezettanulmányt készíteni
a) ha a kérelmező családjában a tárgyévben már készült környezettanulmány, és az igénylő
körülményeiben lényeges változás nem feltételezhető;
b) ha a kérelemből, illetve annak mellékleteiből egyértelműen megállapítható, hogy a
kérelmező a jogosultsági feltételeknek nem felel meg.
c)9 az Szt. 50. § (1) bekezdésben meghatározott közgyógyellátással kapcsolatos eljárásokban.
(4)10 A kérelmező köteles együttműködni az eljáró hatósággal a szociális helyzetének
feltárásában.
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(5) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához – ha jogszabály másként nem
rendelkezik – be kell nyújtani a vagyoni, jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot,
illetve igazolást.
(6)11 A jövedelemszámításnál az irányadó időszakot az Szt. 10. §-a határozza meg.
(7) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a kérelemhez az ügyfélnek kell csatolnia az (5)
bekezdésben meghatározottakon kívül mindazokat a bizonyítékokat, amelyeket jogszabály az
egyes ellátásoknál előír, illetőleg amelyek benyújtására az ügyfél jogszabály rendelkezése
alapján felhívható, továbbá amelyek az ügy elbírálásához az ügyfél megítélése szerint
elengedhetetlenül szükségesek.
(8) A hivatalból indult eljárásoknál a (5) és (7) bekezdésben meghatározott, a kérelemhez
csatolandó iratokat az ügyféltől, az eljárás megindításától számított 8 napon belül kéri be a
jegyző.
5. §
Ha a kérelmező létfenntartását veszélyeztető körülmény áll fenn, a szociális ellátás
bizonyítási eljárás nélkül az igénylő nyilatkozata alapján is megállapítható. Ilyen esetben a
jegyző a határozat kiadását követően 5 napon belül helyszíni ellenőrzéssel vizsgálja meg a
nyilatkozat valódiságát. Az esetlegesen jogtalanul felvett összeg visszafizetésére a hatáskör
gyakorlójának 8 napon belül javaslatot tesz.
6. §
(1)A rendszeres pénzbeli ellátásokat a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig házipénztárból
készpénzben vagy folyószámlára való átutalással fizeti ki a hivatal.
(2) Az eseti segélyek illetve támogatások nyújtása, a hatáskörrel rendelkező szerv döntését
követően legfeljebb 15 napon belül a házipénztárból készpénzben vagy folyószámlára való
átutalással fizeti ki a hivatal.
7. §12
A rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási támogatás és a temetési segély az Szt-ben,
illetve a jelen rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén egészben vagy részben
természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A folyósítás módjáról az ellátást
megállapító határozatban rendelkezni kell.
8. §
(1) Amennyiben az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a készpénz
segélyt nem rendeltetésének megfelelően használja fel a jogosult, akkor azt a jogosult
hozzátartozója, a házi szociális gondozó, vagy a családsegítő szolgálat gondozója részére kell
kifizetni.
(2) A jogosult hozzátartozója, a házi szociális gondozó, vagy a családsegítő szolgálat
gondozója a felvett készpénzsegélyen a jogosult részére élelmiszert, ruhaneműt,
tisztítószereket, a háztartás viteléhez szükséges egyéb dolgokat, tüzelőt vásárolhat, és
kifizetheti a közüzemi díjakat. A felvett összeg felhasználásáról 15 napon belül számlákkal
köteles elszámolni.
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9. §.
A jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítésére vonatkozó szabályokat az Szt. 17. §-a
tartalmazza.
10. §
A szociális ellátásokra vonatkozó adatkezelés és adatvédelem az Szt. 18 - 24. §-a szerint illeti
meg az igénylőket.
A személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII tv. 3. § (5) bekezdése alapján az
érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezelésére való hozzájárulását
vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett ügyfél figyelmét fel kell hívni.

II. FEJEZET
SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK
Aktív korúak ellátása13
11. §14
A Képviselő-testület az Szt. aktív korúak ellátására vonatkozó rendelkezéseit változtatás
nélkül alkalmazza.
12. §15
A Képviselő-testület a rendszeres szociális segélyre jogosult nem egészségkárosodottnak
minősülő személy (a továbbiakban rendszeres szociális segélyre jogosult személy)
együttműködési kötelezettségének teljesítéséhez a Révfülöp Szociális Alapszolgáltató
Társulás Szociális Szolgálatát (a továbbiakban: Szolgálat) (8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.)
jelöli ki.
13. §16
A rendszeres szociális segélyre jogosult nem egészségkárosodott személy együttműködési
kötelezettségének eljárási szabályai az alábbiak:
(1) A körjegyző a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot megállapító határozatát
jogerőre emelkedéstől számított három napon belül megküldi a Szolgálat részére.
(2)17 A rendszeres szociális segélyre jogosult személy a jogosultságát megállapító határozat
jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a Szolgálatnál kérelmezi a nyilvántartásba
vételét.
(3)18 A Szolgálat a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a rendszeres szociális
segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó
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beilleszkedést segítő programot, és az abban való részvételről a segélyben részesülő
személlyel írásban megállapodik.
(4) A Szolgálat a beilleszkedést segítő program elkészültéről és a megállapodás megkötéséről
a körjegyzőt 3 napon belül tájékoztatja.
(5) A Szolgálat háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést
segítő programban foglaltak betartását.
(6) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy köteles személyes adatainak,
elérhetőségének változását a Szolgálatnak haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon beül
bejelenteni.
(7) Amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult személy az együttműködési
kötelezettsége teljesítésében akadályoztatva van, erről, illetve ennek okáról haladéktalanul,
amennyiben az akadály jellege ebben megakadályozza, akkor ennek megszűnését követően
haladéktalanul köteles írásban, személyesen vagy telefonon tájékoztatni a Szolgálatot.
(8) A Szolgálat évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról,
és amennyiben szükséges - a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával módosítja a programot.
(9) A Szolgálat a (8) bekezdésben foglalt éves értékelés tárgyévet követő év január 31-éig
történő megküldésével tájékoztatja a körjegyzőt a beilleszkedést segítő program
végrehajtásáról.
(10) A Szolgálat a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel történő kapcsolattartásról
esetnaplót vezet.
(11) A Szolgálat 3 napon belül jelzi a körjegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre
jogosult személy az együttműködési kötelezettségét megszegi. Amennyiben a rendszeres
szociális segélyre jogosult személy az együttműködési kötelezettsége megszegését a (7)
bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a Szolgálat jelzését követően menti ki, a Szolgálat
erről a körjegyzőt haladéktalanul tájékoztatja.
(12) A körjegyző a határozat jogerőre emelkedésétől, illetve a megállapodás megkötésétől
számított 3 napon belül tájékoztatja a Szolgálatot
a) az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetéséről;
b) a rendszeres szociális segély jogosultsági feltételeinek megszűnéséről és az Szt. 35.
§ (1) bekezdése szerinti együttműködési kötelezettség előírásáról;
c) a rendszeres szociális segélyre jogosult személy által az Szt. 37/C. § (4) bekezdése
alapján kötött megállapodásról.
14. §19
A 13. § (3) bekezdése szerinti beilleszkedést segítő programok típusai az alábbiak:
(1) egyéni foglalkozások:
a) esetkezelés;
b) életvezetési tanácsadás;
c) információszolgáltatás.
(2) kiscsoportos foglalkozások az alábbi tárgykörökben:
a) munkavállalási;
b) pályaorientációs;
c) konfliktuskezelő;
d) kommunikációs készségeket fejlesztő;
e) önismereti;
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f) motivációs.
15. §20
A rendszeres szociális segélyre jogosult személy az együttműködési kötelezettségét
megszegi, ha
a)21 a 13. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem kérelmezi a nyilvántartásba
vételét;
b) nem működik együtt a Szolgálattal a beilleszkedést segítő program elkészítésében;
c) nem teljesíti a 13. § (6) bekezdése szerinti változás bejelentési kötelezettségét;
d) az előre egyeztetett háromhavonta létrejövő személyes találkozáson nem jelenik meg, és
akadályoztatását hitelt érdemlően nem igazolja;
e) nem vesz rész az egyéni, illetve a kiscsoportos foglalkozásokon, melyről a Szolgálat
értesítette, és akadályoztatását hitelt érdemlően nem igazolja.
16. §22;23;24
Időskorúak járadéka
17. §.
Kékkút község Képviselő-testülete az Szt.-nek (32/B-32/E §) az időskorúak járadékára
vonatkozó rendelkezéseit változtatás nélkül alkalmazza.
18. §.
Az időskorúak járadékának havi összege az Szt.-ben kötelezően előírt minimális összeg.
19. §.25
Lakásfenntartási támogatás
20. §26
21. §27
22. §28,29
23. §30,31
20
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24. §32

Ápolási díj
25. §.33;34
Az ápolási díjra való jogosultság megállapításának feltételeit, összegét az Szt. 40-44. §-ai
állapítják meg.
26. §35
(1)36 Ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak is, aki 18. életévét betöltött tartósan
beteg személy ápolását, gondozását végzi.
(2)37 Az (1) bekezdésben meghatározott ellátás tekintetében a jogosultság megállapítása
szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a, egyedülálló esetén annak 200 %-a.
(3)38
27. §39
28. §.40;41;42
A 26. § szerinti ápolási díj megállapításával, felülvizsgálatával, megszüntetésével kapcsolatos
hatáskört a polgármester gyakorolja.
Átmeneti segély
29. §.
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Kékkút község Önkormányzat Képviselő-testülete a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
nagykorú személyek részére átmeneti segélyt nyújt.
30. §.43
Átmeneti segélyben lehet részesíteni azt a személyt, akinél az egy főre számított havi családi
jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén 150
%-át nem haladja meg.

31. §.44
(1)
Az átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel.
(2)
A havi rendszerességgel adott átmeneti segélyre való jogosultság fennállásának
feltételeit évente felül kell vizsgálni.
(3)
Az átmeneti segély összege nem lehet magasabb
a)
a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegénél, amennyiben a jogosult a segélyt
havi rendszerességgel kapja
b)
100. 000 Ft-nál, amennyiben a jogosult a segélyt alkalomszerűen kapja
32. §.
A képviselő-testület az átmeneti segély megállapításával kapcsolatos hatáskört a
polgármesterre ruházza.
Temetési segély
33. §.
Kékkút község Önkormányzat Képviselő-testülete temetési segélyt nyújthat annak, aki a
meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott
a) annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy
b) tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját illetve
családja létfenntartását veszélyezteti,
és akinél az egy főre számított havi családi jövedelemhatár45 nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülélő esetén 150 %-át, és aki nem részesült a
hadigondozásról szóló 1994. évi XLV tv. alapján temetési hozzájárulásban.
34. §.
A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés
költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a
kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti.
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35. §.
(1)46 A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül
lehet benyújtani.
(2) A kérelemhez, a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a jelen rendelet 4. §ában47 meghatározottakon kívül:
- halotti anyakönyvi kivonatot,
- a temetés költségeiről a segélyt kérő, vagy az egy háztartásban élő családtagja nevére
kiállított számlák eredeti példányát.

36. §.
A temetési segély megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.
III. FEJEZET
TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
37. §48
(1) Egyes pénzbeli ellátások az Szt. 47. §-a alapján egészben vagy részben természetbeni
szociális ellátás formájában is nyújthatóak.
(2) Természetbeni szociális ellátásként nyújtható
a) a rendszeres szociális segély, a (3) bekezdésben meghatározott mértékben és feltételek
fennállása esetén,
b) a lakásfenntartási támogatás,
c) az átmeneti segély,
d) a temetési segély.
(3) Rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában akkor nyújtható, ha
a családban a Gyvt. 68. §-a szerint védelembe vett gyermek él.
(4) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő segély, a közüzemi
díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott ellátások természetbeni ellátás formájában való
nyújtásáról, illetve annak mértékéről az ellátást megállapító határozatban kell rendelkezni
azzal, hogy a rendszeres szociális segély összegének védelembe vett gyermekenként 15 %-a,
de összesen legfeljebb 50 %-a nyújtható természetben.
Köztemetés
38. §
Kékkút község Önkormányzat Képviselő-testülete az Szt-nek a köztemetésre vonatkozó
szabályait változtatás nélkül alkalmazza. (Szt. 48. §)
Közgyógyellátás
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39. §.49,50
Az Szt. 50. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint az a szociálisan rászorult személy is
jogosult közgyógyellátásra, akinél az egy főre számított családi jövedelemhatár az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 250 %-át nem haladja
meg, és havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 15 %-át eléri

40.§.51
A közgyógyellátás iránti kérelemhez a mindenkori vonatkozó jogszabályokban előírt
igazolásokat, nyilatkozatokat kell mellékelni.
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
41. §
Kékkút község Önkormányzat Képviselő-testülete az Szt-nek az egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultságra vonatkozó szabályait változtatás nélkül alkalmazza. (Szt. 54.§)
IV. FEJEZET
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
42. §52
(1) Az Szt. 56. § (2) bekezdése értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a
szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat.
(2) Az Szt. 57. §-a értelmében:
a) szociális alapszolgáltatások:
aa) falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás
ab)53
ac) étkeztetés
ad) a házi segítségnyújtás,
ae) a családsegítés,
af) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
ag) a közösségi ellátások,
ah) a támogató szolgáltatás,
ai) az utcai szociális munka,
aj) a nappali ellátás.
b) A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást
ba) az ápolást, gondozást nyújtó intézmény,
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bb) a rehabilitációs intézmény,
bc) a lakóotthon
bd) az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
be) az egyéb speciális szociális intézmény
nyújtja.

43. §54;55
Étkeztetés
44. §56;57
Házi segítségnyújtás
45. §58;59
Szociális információs szolgáltatás60
46. §61;62
Speciális alapellátási feladatok
47. §63
Térítési díj64
47. §65;66
Az ellátás igénybevétele
48. §67;68
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V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELEKEZÉSEK
49. §69
(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezésit a már folyamatban levő
ügyekben is alkalmazni kell.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidőben hatályát veszti Kékkút község Önkormányzat
Kékviselő-testülete 5/2003. (IX. 04.) számú a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló rendelete.
Kékkút, 2004. június 29.
Dr. Jancsó Gábor
polgármester
s.k.
A kihirdetés napja: 2004. július 05.

dr. Szabó Tímea
jegyző
s. k.
dr. Szabó Tímea
jegyző
s. k.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2011. október 04.
dr. Szabó Tímea
körjegyző
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