Kacsóta Községi Önkormányzat
8/2008.(XII.17.) KT. R e n d e l e t e
a szociális ellátásokról
(Egységes szerkezetben a 4/2012.(I.25.), a 7/2011.(IX.07.), a 2/2011.(II.15.), a 8/2010.(XII.15.),
a 7/2009.(IV.09.) KT. Rendelettel)
Kacsóta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. §-ának (1) bekezdésében, 26.
§-ában, 32. §-ának (3) bekezdésében, 37/D. §-ának (6) bekezdésében, 38. §-ának (9)-(10)
bekezdésében, 41. §-ának (4) bekezdésében, 45. §-ának (1)-(2) bekezdésében, 46. §-ának (1)
bekezdésében, 50. §-ának (2) bekezdésében, 60. §-ának (5) bekezdésében, 92 §-ának (1) és (2)
bekezdésében, 94/A. §-ának (1) bekezdés c) pontjában, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - figyelemmel
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és falugondnoki szolgálat működésének
engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozási engedélyezésről, továbbá a szociális
vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999.(XII.16.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel
az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet célja és hatálya
1. § A rendelet célja, hogy meghatározza azokat a szociális ellátási formákat, amelyek
alkalmazásával az önkormányzata rászorulók helyzetén javítani kíván és szabályozza a
jogosultság feltételeit.
2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Kacsóta község közigazgatási területén állandó lakással
rendelkező magyar állampolgárokra, bevándorlási engedéllyel rendelkező, letelepedési
engedéllyel rendelkező, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert, Kacsótán
életvitelszerűen tartózkodó személyekre valamint hontalanokra (Szt. 3. § (1) bekezdés c) pont). A
rendelet hatálya az Szt. 7. § (1) bekezdésben meghatározott ellátások tekintetében kiterjed az
Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról, magyarországi
tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI. törvény rendelkezései szerint
Kacsótán tartózkodó állampolgáraira is, továbbá a munkavállalók Közösségen belüli szabad
mozgásáról szóló 1612/68/EGK rendeletben meghatározott, valamint az időskorúak járadéka
tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,
önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásról szóló 1408/71/EGK tanácsi
rendeletben meghatározott jogosultsági körbe tartozó személyre is, amennyiben az ellátás
igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.1
(2) A személyes gondoskodásként biztosított ellátás keretében fenntartott intézmények
tekintetében a rendelet hatálya kiterjed a településen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanokra
is.
(3) A rendelet hatálya az (1) és (2) bekezdésben felsoroltakon túl egyéb személyekre kizárólag a
sürgős szükség esetében nyújtandó átmeneti segély és a bentlakásos intézményekben nyújtott
ellátások igénybevételére irányuló kérelem, illetve a kötelez köztemetés esetén terjed ki.
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A szociális ellátások formái
3.§ A képviselő-testület a szociálisan rászorulók részére pénzbeli ellátásokat (4.§ - 16.§),
természetbeni ellátásokat (17.§-19.§) és szociális szolgáltatásokat (20.§-25.§) biztosít.
4. § (1) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a képviselő -testület az Szt.-ben, illetve e
rendeletében meghatározott feltételek szerint
a)2
b) méltányossági ápolási díjat (18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását végző
személy kérelmére),
c) átmeneti segélyt,
d) temetési segélyt
állapít meg.
(2) Az időskorúak járadékát, az aktív korúak ellátását (rendszeres szociális segély, foglalkoztatást
helyettesítő támogatás), az ápolási díjat és a lakásfenntartási támogatást a tárgyhót követő hónap 5.
napjáig, az egyéb segélyeket a segélyt megállapító határozatban megjelölt időpontban kell a
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házipénztárban vagy postai úton kifizetni, illetve a jogosult részére átutalni.
(3) Az időskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre és az ápolási díjra (havi rendszeres szociális
ellátás) való jogosultság feltételeinek fennállását kétévente, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való
jogosultság feltételeinek fennállását évente legalább egyszer felül kell vizsgálni. Ennek tényét az
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ügyintéző az ügyiratban feljegyzéssel rögzíti.
Időskorúak járadéka
5. § (1) Az időskorúak járadékára az Szt. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Szükség esetén az időkorúak járadékára való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatát az
önkormányzat évente is elvégezheti.
Lakásfenntartási támogatás
6.§ A jegyző az Szt-ben meghatározott jogosultaknak normatív lakásfenntartási támogatást
nyújt.5
Ápolási díj
7.§ (1) A Képviselő-testület, 2006. január 1-jétől a jegyző ápolási díjat állapít meg az Szt. alapján
az öregségi nyugdíj 100 %-ának és 130 %-ának megfelelő összegben. Az Szt-ben
meghatározottakon túl a Képviselő-testület a 18. életévét betöltött tartósan beteg ápolt
hozzátartozója részére az öregségi nyugdíj 80 %-ának megfelelő összegű ápolási díjat állapít
meg.
(2) Az ápolási díj megállapításának feltétele, hogy az ápolt Kacsóta község közigazgatási
területén állandó lakóhellyel rendelkezzen.
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(3) A 18. életévét betöltött tartósan beteg ápolt hozzátartozója részére abban az esetben
állapítható meg ápolási díj, ha családjában az egy főre jutó jövedelem havonta az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150 %-át nem haladja meg.
(4) Nem részesülhet ápolási díjban az a hozzátartozó, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg
személy gondozását végzi, ha az Szt. 4. §-ának (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
vagyonnal rendelkezik.
(5) A képvisel -testület havonta folyósítandó ápolási segélyt állapít meg, ha az ápoló korábban
nem szerzett nyugdíjjogosultságot és várhatóan nem is éri el a nyugdíjhoz szükséges szolgálati
időt. Az ápolási segély mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb
60 %-a.
(6) Az ápolási díjra és ápolási segélyre való jogosultság feltételei kétévente felülvizsgálandók.
Átmeneti segély
8.§ A képvisel -testület a létfenntartást veszélyeztet , rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idő
szakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd személyek részére átmeneti segélyt nyújt. A
segélyezés alapjául szolgáló jövedelmi értékhatárokat és a segélyezés mértékét évente március
31-ig állapítja meg.
9.§ (1) Átmeneti segélyben kell részesíteni azt az 1. mellékletben szereplő jövedelmet el nem ér
személyt
a) kérelmére, aki
aa) egyedül él nyugdíjas,
ab) családban él nyugdíjas,
ac) egyedül él munkanélküli,
ad) családban él munkanélküli,
ae) cukorbeteg, a diétás étkezés költségeinek csökkentéséhez,
b) hivatalból évente egy alkalommal, aki egészségi állapota miatt rendszeres szociális segélyben,
vagy időskorúak járadékában részesül.
(2) Az egy főre jutó nettó jövedelemre való tekintet nélkül nem jogosult átmeneti segélyre az, aki
az Szt. 4. §-á-nak (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal rendelkezik. Nem tekinthet
vagyontárgynak az a személygépkocsi, amelyre a kérelmező, illetve a vele közös háztartásban él
személy betegsége, rokkantsága, külterületen élő közlekedése miatt van szükség.
10.§ Átmeneti segélyben részesíthetők kérelemre vagy hivatalból azok, akik alkalmanként
jelentkező többlet -kiadások- különösen betegség, elemi kár - miatt anyagi segítségre szorulnak.
11.§ (1) Az átmeneti segély alapjául szolgáló jövedelmi értékhatárokat és a segélyezés mértékét a
2. melléklet tartalmazza.
12.§ (1) Átmeneti segélyt egy naptári éven belül legfeljebb két alkalommal lehet megállapítani.

4
(2) A méltányossági közgyógyellátásban részesül személy átmeneti segélyt egy naptári éven belül
legfeljebb egy alkalommal kaphat.
(3) Amennyiben évközben nem következik be nyugdíjemelés, úgy azon személyek segélyezése,
akik egyszer már kérelemre részesültek átmeneti segélyben a továbbiakban hivatalból történik.
(4) Amennyiben egy határozatban többszöri segélyezés kerül megállapításra, fel kell sorolni a
későbbi kifizetések időpontját és a kifizetendő összeget.
13.§ A megállapított átmeneti segély folyósítása készpénzben, utalással vagy természetbeni
ellátással történhet. A segélyezési forma megválasztása egyedileg és célszerűségi okokból
vizsgálandó.
14.§ A készpénzben megállapított átmeneti segélyt a jogosult a határozat kézhezvételét követően
pénztári órákban a pénztárban veheti fel.
Aktív korúak ellátása: rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás6
15. § (1) Az aktív korúak ellátását, ezen belül a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás megállapításának szabályait – e rendelet rendelkezésein túl az Szt. 33. § 37/G. §-ai tartalmazzák.7
(2) A rendszeres szociális segélyben részesülő személyek vonatkozásában az együttműködésre
kijelölt szerv a Szentlőrinci Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálata (továbbiakban: Családsegítő Szolgálat).8
(3) Az együttműködésre kötelezett személy a rendszeres szociális segély folyósításának
feltételeként köteles az együttműködésre kijelölt Családsegítő Szolgálatnál nyilvántartásba
vetetni magát a határozatban megjelölt időn belül, a beilleszkedését segítő programról írásban
megállapodni a Családsegítő Szolgálattal, továbbá teljesíteni a beilleszkedését segítő programban
foglaltakat.9
(4) A Családsegítő Szolgálat
a) figyelemmel kíséri a (3) bekezdésben megállapított határidő betartását és annak megszegése
esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá az együttműködésre kötelezett személyt
nyilvántartásba veszi.
b) a nyilvántartásba vételkor tájékoztatja az együttműködésre kötelezett személyt, a
beilleszkedést elősegít program előkészítésének menetéről, a beilleszkedést segít programok
típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól.
c) a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül az együttműködésre kötelezett személy
bevonásával - és amennyiben szükséges a munkaügyi központ közreműködésével - kidolgozza az
egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést el segít programot és arról a segélyben részesül
személlyel írásban megállapodást köt.
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d) legalább három havonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést
elősegítő programban foglaltak betartását.
e) az Szt. 37/D §-ának (3) bekezdés d) pontja szerinti esetben kapcsolatot tart a munkaügyi
központtal.
f) évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról.
g) jelzi a Hatósági Osztály Szociális csoportjának, ha az együttműködésre kötelezett személy
együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget illetve az f) pont szerinti éves értékelés
megküldésével tájékoztatást ad a beilleszkedést el segít program végrehajtásáról.
(5) A beilleszkedést segít programok típusai:
a) egyéni esetkezelés, segít beszélgetés, tanácsadás,
b) csoportfoglalkozás, önismereti, önsegítő és személyiségfejlesztő csoportok.
(6) 10
(7) 11
15/A. §12 (1) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltétele továbbá, hogy a
kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja lakókörnyezetének rendezettségét biztosítsa.(Szt. 33. § (7)
bekezdés)13

(2) A kérelmező, vagy a jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház, annak udvara,
kertje, a kerítéssel kívül határos terület, a járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és
rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítása a kérelmező
vagy a jogosult kötelezettsége.
(3) A kérelmező vagy a jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház rendezettsége akkor
biztosított, ha
a) helyiségeiben a járófelületek mentesek a hulladéktól, a burkolatok, berendezési és felszerelési
tárgyak valamint textíliák szennyeződéstől mentesek,
b) a higiénikus állapot megteremtése érdekében szükség szerint megtörténik a rágcsálók és
rovarok távoltartása, illetve irtása.
(4) A kérelmező vagy a jogosult által életvitelszerűen lakott ingatlan udvara és kertje akkor
rendezett, ha
a) mentes a hulladéktól, és a háztartási hulladék gyűjtése és kezelése a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően történik,
b) gyom- és parlagfű mentes,
c) a pázsit nyírásáról vagy kaszálásáról szükség szerint gondoskodnak,
d) a szabadban lévő tárgyak, felszerelések, tüzelő anyagok tárolása sorban, rendezetten történik,
e) a burkolt felületeket tisztán tartásáról, pormentesítéséről gondoskodnak.
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(5) A kerítéssel kívül határos terület rendezettsége akkor biztosított, ha mentes a hulladéktól,
gyomoktól, a zöldfelület nyírásáról vagy kaszálásáról, a növények megfelelő ápolásáról a
vonatkozó jogszabály rendelkezése szerint gondoskodnak.
(6) A járda tisztántartása akkor biztosított, ha mentes a hulladéktól, a lehullott növényi részektől,
a felgyülemlett csapadékvíztől, valamint télen a hó eltakarítása és a járda síkosság-mentesítése
megtörténik.
15/B. §14 (1) Amennyiben a lakókörnyezet rendezettségét vizsgálni hivatott környezettanulmány
megállapítása szerint a kérelmező vagy a jogosult a 14/A. §-ban foglalt kötelezettségét nem
teljesíti, a jegyző az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével 15 napos határidő
tűzésével felszólítja a feltételek teljesítésére, és felhívja a figyelmet a teljesítés elmaradásának
jogkövetkezményeire. A felszólításban foglaltak teljesítéséről környezettanulmány készül.
(2) A környezettanulmányt a Polgármesteri Hivatal ügyintézője, illetve a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója készíti el.
Temetési segély
16.§ (1) A képviselő-testület temetési segélyt nyújthat az elhunyt hozzátartozójának vagy a
temettetéséről gondoskodó más személynek, ha a temetési költségek viselése saját, illetve
családja létfenntartását veszélyezteti és a temettet családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát nem éri el.
(2) Nem állapítható meg temetési segély, ha az elhunyt, vagy a temetési segélyt kérelmez az Szt.
4. §-ának (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal rendelkezik.
(3) A támogatás feltétele, hogy a temettet a haláleset időpontjában a település állandó lakosa
legyen.
(4) A temetési segély a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-ától annak teljes
összegéig terjedhet.
(5) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége évente kerül megállapításra, ennek mértékét
a 2. melléklet tartalmazza.
(6) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezését l számított 15 napon belül kell el
terjeszteni, csatolva a halotti anyakönyvi kivonatot és a temetés számláit.
Természetben nyújtott szociális ellátások
17.§ A képvisel -testület a jogosultak részére a következő természetbeni ellátásokat biztosítja:
a) köztemetés,
b) közgyógyellátás,
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c) pénzbeli ellátás egyes formái (átmeneti segély, temetési segély) helyett közüzemi díjak, térítési
díjak, temetési költségek átutalása, tüzelőanyag megvásárlása.15
Köztemetés
18.§ (1) A köztemetésre az Szt. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a köztemetés a
helyben szokásos legolcsóbb temetés a szükséges kellékek és koszorú biztosításával.
(2) Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesíthet az
alábbi feltételek együttes fennállása esetén:
a) az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét nem haladja ő meg, egyedülálló esetén az egy főre számított havi jövedelme az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg,
b) vagyonnal nem rendelkezik,
c) a hagyaték csak hagyatéki teherből áll.
Közgyógyellátás
19.§ (1) Közgyógyellátásra jogosult az a személy is, akinek családjában az egy főre jutó
jövedelem havonta az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül él
esetén annak 200 %-át nem éri el és a havi rendszeres gyógyító ellátásnak a Baranya Megyei
Egészségbiztosítási Pénztár által elismert térítési díja eléri az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 25 %-át.
(2) A kérelemhez a gyógyszertár által kiállított, jogszabályban meghatározott igazolás szükséges.
Szociális szolgáltatások
20.§ (1) A képvisel -testület a szociálisan rászorultak részére – Szentlőrinc Város Önkormányzat
Képviselő-testület által ő fenntartott intézmény útján - személyes gondoskodást biztosít:
a) alapszolgáltatás keretében
aa) étkeztetés,
ab) házi segítségnyújtás,
ac) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
ae) családsegítés,
ag) időskorúak napközbeni ellátása,
b) szakosított ellátás keretében
ba) ápolást, gondozást nyújtó intézményben,
történő elhelyezés formájában.
(2) Személyes gondoskodást nyújtó intézmény:
a) az Idősek Klubja,
b) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
15
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(3) A képviselő-testület az alapellátások vonatkozásában az intézkedési jogkört az
intézményvezetőre, illetve az idősek klubja vezetőjére ruházza.
(4) A szakosított ellátásoknál a felvétellel kapcsolatos jogkört az intézmény vezetője gyakorolja.
Alapellátások
Étkeztetés
21.§ (1) Napi egyszeri meleg étkeztetésben kell részesíteni azt a szociálisan rászorultat és az
általa eltartottat, aki önmagának, illetve eltartottjának a meleg étkeztetést nem képes biztosítani.
(2) Napi egyszeri meleg étkezésre jogosult az általa eltartottakkal együtt az, aki kora, egészségi
állapota miatt nem képes önmaga, illetve eltartottja részére a napi egyszeri meleg étkezésről
gondoskodni.
(3) A képvisel -testület az étkeztetést a Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc (a
továbbiakban: SZSZK) útján biztosítja. ő
Az ételt a jogosult ételhordóval elviheti, vagy a házi gondozók a jogosult lakására viszik.
Házi segítségnyújtás
22.§ (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
(2) A házi segítésnyújtás keretében biztosítani kell:
a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek
megtartásában való közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való
segítségnyújtást.
(3) A házi segítségnyújtást az SZSZK végzi.
(4) A 2008. január 1. után beadott kérelmek esetében, házi segítségnyújtás igénybevételét
megelőzően – az Szt. 68/A.§ (4) bekezdése, valamint a (8) bekezdés szerinti kivétellel - vizsgálni
kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető
kezdeményezi az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.
(5) A gondozási szükséglet vizsgálatát külön jogszabályban megjelölt szakértői bizottság végzi,
mely kötelező erejű szakvéleményt ad a napi gondozási szükséglet mértékéről.
(6) A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek
megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a szolgáltatást igénybe
vevő nem igényli a szakvélemény szerinti óraszámot, a szolgáltatást az általa igényelt
időtartamban kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást
igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének
lehetőségéről.
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(7) Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei a
szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi
segítségnyújtás az intézményvezető döntése alapján legfeljebb három hónapos időtartamra a
gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is nyújtható. Amennyiben a gondozás a 3 hónapot
meghaladóan is indokolt, a gondozási szükséglet vizsgálatát a (4) bekezdés szerint
kezdeményezni kell.
(8) A települési önkormányzat a megállapított gondozási szükséglettel rendelkező, házi
segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról köteles gondoskodni. A gondozásra fordított időt a
gondozási napló alapján kell megállapítani. Az ellátás igénybevétele, valamint annak
megszüntetése az intézmény vezetőjének intézkedése alapján az ő Sztv. 93.§-94/A.§
rendelkezéseinek megfelelően történik.
(9) A házi gondozó a házi segítségnyújtás feladatát gondozási körzetben, illetve részkörzetben
végzi.
(10) A Képviselő-testület a házi gondozásért fizetendő díjat 120,- Ft/órában állapítja meg, melyet
az igénybe vevő személy fizet meg a szolgáltatást nyújtó Szociális Szolgáltató Központnak.16
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
23 §.(1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban él , egészségi állapotuk és
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelel használatára képes időskorú
vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása
mellett felmerül krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell
a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő
haladéktalan megjelenését,
b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések
megtételét,
c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.
(3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult:
a) az egyedül él 65 év feletti időskorú, vagy súlyosan fogyatékos, vagy pszichiátriai beteg
személy,
b) kétszemélyes háztartásban él 65 év feletti időskorú, súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai
beteg személy, ha egészségi állapota az igénybevételt indokolja.
(4) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az SZSZK végzi.
Időskorúak napközbeni gondozása
24.§ (1) Az időskorúak napközbeni gondozását az Idősek Klubja valósítja meg.
16
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(2) Az Idősek Klubja a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni
tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra és az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.
(3) Az Idősek Klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben
képes időskorúak, továbbá egészségi okok miatt a 18. életévet betöltött személyek napközbeni
gondozását szolgálja.
(4) Az ellátás igénybevételére irányuló kérelemről az idősek klubjának vezetője dönt.
Családsegítés
25.§ (1) A családsegítés keretében az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő
családok, illetve a személyek szociális és mentálhigiénés ellátását kell biztosítani.
(2) Családsegítés keretében az SZSZK keretében működő Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat
a) közreműködik az igénylő családi gondjainak rendezésében, az életvitelét hátrányosan
befolyásoló okok feltárásában, illetve megszüntetésében, továbbá mentális problémáinak
megoldásában,
b) az igénylő kérelmére életvezetési és egyéb tanácsokat ad,
c) figyelemmel kíséri a lakosság szociális helyzetét,
d) segítséget nyújt az egyénnek a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek vitelében,
e) programokat (különösen üdültetést, táboroztatás, gyermekfelügyelet) szervez.
Szakosított ellátások
Ápolást, gondozást nyújtó intézményben történő elhelyezés
26.§ Az önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi
legalább háromszori étkeztetésér l, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról,
mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint
lakhatásáról a képvisel testület gondoskodik. Az önmagukról gondoskodni nem tudó személyek
elhelyezése az idősek otthonaiban valósul meg.
27.§ Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete által fenntartott szociális intézmények
térítésmentesen biztosítják az ellátásban részesülők számára az intézet orvosai által rendelt,
illetve az általuk javasolt szakrendelésen felírt – az otthonok alap-gyógyszerkészletében szereplő
– gyógyszereket. Minden egyéb esetben a teljes gyógyszerköltség a lakót terheli.
Idősek otthona
28.§ (1) Idősek otthona az SZSZK.
(2) Az idősek otthonában a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel, illetve a
36/2007.(XII.22.) SZMM rendeletben meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási
szükségletet igazoló szakvéleménnyel rendelkező, de rendszeres fekvő beteg-gyógyintézeti
kezelést nem igénylő, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.
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(3) Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége, vagy fogyatékossága miatt
önmagáról gondoskodni nem képes, a (2) bekezdés szerinti gondozási szükséglettel rendelkező
személy is ellátható, ha ellátása más típusú ápolást- gondozást nyújtó intézményben nem
biztosítható.
(4) Az idősek otthonába (2) bekezdés szerinti személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve
együtt él házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója a napi 4 órát
meghaladó gondozási szükséglet hiányában is felvehető.
(5) Az idősek otthonában lehetőség van normál, demens gondozás, vagy átmeneti elhelyezés
igénybevételére.
(6) Az ellátás igénybevételi eljárás rendjére, az ellátottat terhelő térítési díjra, valamint a fizetés
módjára az e rendeletben foglaltak az irányadók.
(7) Az önkormányzat Idősek Otthona létesítésének és működésének költségeit, továbbá a
bevételeit elkülönítetten kezeli és a keletkező többletet idősellátási rendszerének tárgyi, személyi
feltételeinek javítására fordítja.
(8) Az önkormányzat az Iő sek Otthonában elhelyezett személyek és házastársak vonatkozásában
vállalja, hogy gondoskodik az orvosi ellátásról, rendszeres étkeztetésről és szükség esetén a
betegápolásról.
(9) Az önkormányzat vállalja, hogy biztosítja az Idősek Otthona folyamatos működésének
feltételeit.
(10) Az Idősek Otthona lakóinak a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért, az Idősek
Otthona üzemeltetési, fenntartási költségeinek fedezéséért térítési díjat kell fizetniük.
(11) Az Idősek Otthona létesítésére és működtetésére az Szt. illetve a személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésének feltételeiről szóló
1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet előírásai irányadóak.
Eljárási rendelkezések
29. § (1) A szociális ellátásra irányuló kérelmet – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével
– írásban a Hatósági Osztály Szociális Csoportjánál lehet el terjeszteni.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások és a szakosított ellátások iránti kérelmeket az
intézmények vezetőinél lehet el terjeszteni.
30. § (1) A Szociális Csoport segélyt igénylő szociális helyzetéről tájékozódik. Ennek keretében
bekéri az igénylő és családja rendszeres jövedelméről szóló igazolásokat és egyéb jövedelmi és
vagyoni viszonyaira vonatkozó nyilatkozatot. Ha a pénzbeli és természetbeni ellátás iránti
kérelemben el adott életkörülmények és a kérelmez életvitele között eltérés mutatkozik, a
kérelem megalapozott elbírálása érdekében az igénylőnél környezettanulmányt kell készíteni. A
környezettanulmánynak tartalmaznia kell a kérelmező és a vele közös háztartásban élők
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életkörülményeit, jövedelmi, vagyoni helyzetüket, szociális, egészségi állapotukat, továbbá a
kérelem elbírálásához szükséges egyéb körülményeket.
(2) A jövedelemszámításnál a fizetett tartásdíjat jövedelemcsökkent , a kapott tartásdíjat növel
tényez ként kell számításba venni.
(3) Amennyiben az igénylő, illetve családja jövedelme kizárólag vagy túlnyomórészt
vállalkozásból vagy vagyonhasznosításból származik, illetve kétség merül fel a nyilatkozat
valódisága tekintetében, a Szociális Csoport megkéri a megyei APEH igazolását jövedelemadó
alapjuk tárgyában.
(4) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a Polgármesteri
Hivatal már bármely ügyben vizsgálta, és azokban lényeges változás nem feltételezhet.
(5) Sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják - a
segély bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozatai alapján kiutalható. Ilyen esetben a
Szociális Csoport által 15 napon belül helyszíni ellenőrzéssel győződik meg a nyilatkozat
valódiságáról, az igénylő nyilatkozatával ellentétes tények megállapítása esetén segély a részére
egy évig nem utalható.
(6) A jogosultság megállapításakor
a) a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap
jövedelmét,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi
átlagát kell figyelembe venni.
(7)Jövedelem igazolható:
a) havonta rendszeresen mérhet jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó
átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolással.
b) munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló
szelvénnyel, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolással.
c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző
hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvénnyel, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla
kivonattal,
d) vállalkozó esetében az illetékes APEH igazolásával, a kérelem benyújtását megelőző
gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról.
(8) A jövedelemszámításánál figyelmen kívül kell hagyni
a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt.
(9) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 71. §-ának (3) bekezdésében meghatározott egyszerűsített határozat a következő
támogatások megállapítása esetén hozható meg: lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély,
rendszeres szociális segély, temetési segély, közgyógyellátás.
(10) A Képviselő-testület a szociális ellátások igénylése során az elektronikus ügyintézés
lehetőségét kizárja.
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Intézményi jogviszony megszűnése
31.§ Az intézményi jogviszony megszűnésére az Szt. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése
32. § (1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével
nyújtott ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevővel
kapcsolatban az Szt. 17. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.
(2) A képviselő-testület az ellátás megtérítésének elrendelését követően a megtérítés összegét,
illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét méltányosságból elengedheti, illetőleg csökkentheti,
vagy részletfizetést engedélyezhet, ha a visszafizetendő összeg megfizetése az ellátásban
részesült személy és a vele közös háztartásban élők létfenntartását súlyosan veszélyezteti.
Vegyes és záró rendelkezések
33.§ (1) A képviselő-testület az Szt-ben és a 39. § (1) bekezdésében megjelenő hatásköreit az
önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatában rögzítetten megfelelően látja el.
(2) A polgármester, illetve a Szociális Bizottság által hozott döntés ellen a kézhezvételt követ
naptól számított 15 napon belül a képviselő -testülethez lehet fellebbezni.
(3) Ez a rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben
is alkalmazni kell. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kacsóta Község
Önkormányzatának 7/2004. (V.19.) Kt rendeletének azon rendelkezése, mely szociális jellegűek
és hatályban maradnak a 7/2004.(V.19.) Kt rendelet gyermekvédelmi ellátásokra vonatkozó
rendelkezései.
(4) A 7/2009.(IV.09.) KT. Rendelet módosításai 2009. április 9. napján lépnek hatályba,
rendelkezéseit a 2009. január 1-jét követően indult, el nem bírált kérelmekre is alkalmazni kell.
A 8/2010.(XII.15.) KT. Rendelet módosítása 2011. január 1. napján lép hatályba.
(5) A 2/2011.(II.15.) KT. Rendelet módosításai 2011. február 15-én lépnek hatályba,
rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
(6) A 7/2011.(IX.07.) KT. Rendelet módosításai 2011. szeptember 7-én lépnek hatályba,
rendelkezéseit a 2011. szeptember 1. után indult eljárásokban is alkalmazni kell.
(7) A 4/2012.(I.25.) KT. Rendelet módosításai 2012. január 25. napján lépnek hatályba,
rendelkezéseit a 2012. január 1. napja után indult eljárásokban kell alkalmazni.
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jegyző

