
Kács Közég Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2011. (IV.27)R E N D E L E T E 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
 
Kács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében, valamint szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló többszörösen módosított 1993. évi III. törvény, (továbbiakban: Sztv.)1.§-ának (2) 
bekezdésében,25.§ (3) bekezdésében,26.§,32.§(1) és (3), 37/A.§ (1), 38.§(9), 45.§(1), 46.§(1), 
47.§(1), 50.§(3),60.§(4),62.§(2), 132.§(4)bekezdésében,kapott felhatalmazás alapján az alábbi 
rendeletet alkotja: 

 
A rendelet célja: 

1. § 
 
A helyi sajátosságoknak megfelelően Kács község lakóinak szociális biztonsága érdekében 
meghatározza a szociális ellátások formáit, a szociális ellátásokra való jogosultsági feltételeket 
és az eljárási szabályokat. 

 
A rendelet hatálya 

2. § 
 
1) A rendelet hatálya kiterjed Kács község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 
- magyar állampolgárokra, 
- bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, 
- letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, 
- a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. 
(2) A rendelet hatálya az Szt. 7 (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) 
bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok- 
nak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény rendelkezései 
szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. 
(3) A rendelet hatálya kiterjed 
a. a munkavállalók közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi 
rendeletben meghatározott, valamint 
b. az Szt. 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a 
szociális biztonsági rendszereknek a közösségen belül mozgó munkavállalókra, 
önállóvállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi 
rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az 
ellátásigénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 
(4) E rendelet szabályozza Kács községben a rászorultak által igénybe vehető pénzbeli, 
természetbeni és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások egyes formáit, az igénybevétel 
feltételeit, az egyes támogatások mértékét. 
  

Eljárási szabályok 
3.§ 

 
(1) E rendeletben szabályozott szociális ellátásokra az általános eljárási szabályokat a 4-7 §-
ok határozzák meg. 
(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási 
formák részletezik. 
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Az eljárás megindítása 
4.§ 

(1) Az eljárás megindítása történhet: 
- kérelemre, illetve hivatalból. 
A kérelmet az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában kell előterjeszteni, az e rendeletben 
meghatározott dokumentumokkal (igazolásokkal, nyilatkozatokkal) együtt. 
(2) Ha adott szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához e rendelet szerint kell benyújtani  
vagyoni, jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot, illetve igazolást akkor ezek 
tekintetében a jövedelemszámításánál irányadó időszak: az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdések 
rendelkezései. 
(3) A kérelmező köteles együttműködni a Polgármesteri Hivatallal a szociális helyzetének 
feltárásában. Ha arról e rendelet rendelkezik, a kérelemhez csatolni kell a kérelmező és 
családja jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat és mindazokat a bizonyítékokat, amelyeket 
a rendelet az egyes ellátásoknál előír, továbbá amelyek az ügy elbírálásához 
elengedhetetlenül szükségesek. 
(4) Jelen rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátás biztosítására a jogosult 
kérelme nélkül, hivatalból történő intézkedés esetén is van lehetőség. 
A (4) bekezdésben jelölt eljárásnak különösen akkor van helye, ha a döntésre jogosult 
tudomására jut olyan körülmény, amely a támogatott részére azonnali intézkedést igényel, így 
különösen súlyos betegség, rendkívüli életkörülmény romlás, családban történő hirtelen 
haláleset. 
 

5.§ 
 
(1) A havonta rendszeresen folyósított pénzbeli ellátások kifizetése a tárgyhót követő hónap 5-
ig a házipénztárból készpénzben történik vagy utalással a pénzintézeteknél vezetett 
folyószámlára. 
(2) Az eseti pénzbeli támogatás készpénzben kerül kifizetésre a határozat meghozatalát 
követő 8 napon belül. 

 
6.§ 

(1) A szociális törvényben és e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy ezen 
rendelkezések megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, az ellátást 
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell az ellátás visszafizetésére. Az 
eljárásra az Sztv. 17.§ (1)-(5) bekezdésében foglalt szabályok az irányadók. 
(2) Megtérítésre kell kötelezni azt a személyt is, akinek a szociális ellátás időtartama alatt 
visszamenőlegesen rendszeres pénzellátást állapítottak meg, feltéve, hogy a pénzellátásra és 
a szociális ellátásra együtt nem lett volna jogosult. 
 

Az ellátások megállapítása 
7.§ 

(1) E rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket 
a) a Képviselő-testület, 
b) a polgármester, 
c) a jegyző gyakorolja. 
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hatáskörét az ügyrendi és szociális 
bizottságra ruházza. 
(3) Az ügyrendi és szociális bizottság az Önkormányzat ezen rendelete és az 1993. évi III. 
törvény alapján köteles dönteni a hatáskörébe tartozó ügyekben. 
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(4) Az ügyrendi és szociális bizottság a szociális ellátás tárgyában –átruházott hatáskörében- 
hozott döntéséről határozatot hoz. 
(5) Az ügyrendi és szociális bizottság, a polgármester  döntése ellen a képviselő-testülethez 
fellebbezés nyújtható be. 
 
 
 

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 
8 § 

(1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás nyújtható. 
(2) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára 
a. az önkormányzat jegyzője az Szt-ben meghatározott feltételek szerint 
aa) időskorúak járadékát, 
ab) rendszeres szociális segélyt, 
ac) bérpótló juttatást, 
ad) az Sztv. 41. § (1) bekezdésében és a 43/A. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat, 
b. az ügyrendi és szociális bizottság átruházott hatáskörben az Sztv-ben és jelen rendeletben 
meghatározott feltételek szerint 
ba) az Sztv. 38. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt lakásfenntartási támogatást, 
bb) átmeneti segélyt, 
bc) temetési segélyt, 
bd) 62. életévét betöltött nyugdíjas és három vagy több gyermeket nevelő személyek 
szemétszállítási díja 50%-ának  átvállalása, 
állapít meg ( a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások). 
 

Rendszeres szociális segély 
9. § 

 (1) A rendszeres szociális segély igénylésére, folyósítására, összegére, megszüntetésére az 
Sztv. mindenkor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 (2) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély megállapításának, 
folyósításának feltételeként az Önkormányzattal, a B.-A.-Z Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központ Mezőkövesdi Kirendeltségével  (továbbiakban munkaügyi központ) és a Családsegítő 
Szolgálattal köteles együttműködni. 
(3) A (2) bekezdésben előírt együttműködés azt jelenti, hogy a nem foglalkoztatott személy 
a) az önkormányzatnál nyilvántartásba véteti magát, 
b) a segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában együttműködik, 
c) Az együttműködésre kijelölt szervek által –az Szt. 37/A. § szerint – felajánlott és a számára 
megfelelő munkalehetőséget, valamint képzési lehetőséget elfogadja, 
d) maga is részt vesz megfelelő munkahely felkutatásában, 
e) beilleszkedést segítő programban részt vesz. 
(4) A beilleszkedést segítő program keretében a Családsegítő Szolgálat a rendszeres szociális 
segélyben részesülő nem foglalkoztatott személyt 
- a részére megküldött jogerős határozat alapján nyilvántartásba veszi, 
- tájékoztatja a beilleszkedési program típusairól, az együttműködési eljárás szabályairól. 
(5) A nem foglalkoztatott személy a Családsegítő Szolgálattal történő együttműködés 
keretében az alábbiak szerint köteles eljárni: 
a) meg kell jelennie a jogosultságát megállapító határozat jogerőre emelkedését követő tizenöt 
napon belül a Családsegítő Szolgálatnál, 
b) részt kell vennie az egyéni élethelyzetéhez igazodó beilleszkedését segítő program 
kidolgozásában, egyéni képességeket fejlesztő foglalkozásokon, munkatanácsadáson, 
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munkába állást elősegítő, élethelyzet javító, problémamegoldó programokon, önsegítő 
csoportfoglalkozáson.  
(6) Amennyiben a nem foglalkoztatott személy 
a) a megállapodást nem köti meg, 
b) a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, 
c) a családsegítő szolgálattal nem működik együtt, illetve akadályoztatása esetén az akadály 
megszűnését követő 8 napon belül azt hitelt érdemlő módon nem igazolja, együttműködést 
nem vállalónak minősül, és ezért részére rendszeres szociális segély nem állapítható meg 
mindaddig, amíg együtt nem működik. 
 

Bérpótló juttatás 
10.§ 

 
Bérpótló juttatás megállapítására jogosult az a személy is, aki a lakókörnyezet 
rendezettségének biztosítása körében a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott 
házat és annak udvarát, kertjét, a kerítéssel kívül határos területet, járdát tisztán tartja, az 
ingatlan állagát és rendeltetésszerű használhatóságát biztosítja. 
 
 

Átmeneti segély 
11. § 

 
(1) Az átmeneti segély pénzbeli formában nyújtható egyszeri támogatás. Az egyszeri segély 
gyógyszertámogatásként, illetve az egészségbiztosítás által nem vagy csak részben 
támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként is megállapítható. 
(2) Átmeneti segély állapítható meg, ha az egy főre számított havi jövedelem a csatolt 
igazolások alapján: 
a./ család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, 
b./ egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, nem 
haladja meg. 
(3) Az egyszeri segély háztartásonként a tárgyév folyamán legfeljebb kettő alkalommal 
állapítható meg, melynek együttes összege nem haladhatja meg a 15.000.-Ft-ot legkisebb 
összege alkalmanként 3.000.-Ft-nál kevesebb nem lehet. 
(4) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetén a segély 100.000.-Ft-ig terjedhet. 
Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek  kell tekinteni, ha 
- a kérelmezőnek tartós betegsége miatt jelentős jövedelem kiesése van, 
- a kérelmező elemi kár, baleset, rendkívüli haláleset miatt anyagi segítségre szorul. 
A tartós betegséget és a balesetből eredő betegséget orvosi igazolással kell dokumentálni. 
 

Temetési segély 
12.§ 

 
(1)Temetési segélyben részesülhet az, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, 
és a temetési költségek viselése önmaga és családja létfenntartását veszélyezteti. 
 
(2) A temetési segély összege egyszeri 13.000,-Ft.  
(3)Nem jogosult – jövedelmi viszonyai alapján – temetési segélyre az az eltemettető, akinek a 
családjában az 1 főre eső jövedelem meghaladja a saját jogú öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetén 350 %-át. 
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Köztemetés 

13.§ 
 
(1) A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének kell – a 
halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül – gondoskodnia az elhunyt személy 
közköltségen történő eltemettetéséről, ha 
a./  nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy 
b./  az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 
 
(2) Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye (a továbbiakban: utolsó 
lakóhely) szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét az (1) bekezdés szerinti 
önkormányzatnak megtéríti. A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétől számított 
hatvan napon belül kell bejelenteni. 
 
(3) Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat 
a./  a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy 
b./  az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. 
 
(4) Ha az elhunyt személynek utolsó lakóhelye nem volt, vagy az nem ismert, úgy a temetési 
költséget viselő önkormányzat a (3) bekezdés szerint jár el. 
 
 
 
 
 
 

Az önkormányzat által saját forrásból biztosított ellátás 
62. életévét betöltött nyugdíjas és három vagy több gyermeket nevelő személyek 

szemétszállítási díja 50%-ának  átvállalása 
14.§ 

 
(1) Az önkormányzat azon kácsi lakóhellyel rendelkező személyek egyszemélyes 
háztartásának 55 literes űrtartalmú hulladékgyűjtő edényének hetenkénti gyakorisággal történő 
ürítésének szemétszállítási díját vállalja át, ahol kizárólag 62 év feletti nyugellátásban vagy 
nyugdíj szerű ellátásban részesülő személy él és az egy főre eső jövedelem nem haladja meg 
a (3) bekezdésben foglaltakat. 
 (2) Az önkormányzat azon kácsi lakóhellyel rendelkező személyek háztartásának 55 literes 
űrtartalmú hulladékgyűjtő edényének hetenkénti gyakorisággal történő ürítésének 
szemétszállítási díját vállalja át, ahol három vagy több kiskorú gyermeket nevelnek. 
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti kedvezmény csak azokat a személyeket illeti meg, akiknek 
 

-    egyedül élõ kérelmezõ esetén, az - utolsó havi jövedelem alapján számított –
egy fõre esõ jövedelme   nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 260%-át, 

- három, vagy több kiskorú gyermeket nevelő családban az – utolsó havi 
jövedelem alapján számított – egy fõre esõ jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíjminimum 260 %-át. 
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(4) Amennyiben az ellátást igénybe vevő a szemétszállításhoz nyújtott önkormányzati 
támogatást a következő naptári évben teljes egészében igénybe kívánja venni, a kérelmet és 
annak jogosultságát igazoló mellékleteket a tárgyév január 31-ig kell bejelenteni a 
Polgármesteri Hivatalban. 2011. évben a kérelmeket március 31. napjáig kell benyújtani. A 
tárgyév folyamán benyújtott kérelmekre – a jogosultság megállapítása esetén – a kérelem 
benyújtását követő hónap 1. napjától kell megállapítani az időarányos támogatást.  
(5) Üdülőingatlan után ezen kedvezmények nem vehetők igénybe. 
 
 

Szociális szolgáltatások 
15.§ 

 
(1) Az önkormányzat a szociálisan rászorulók részére az alábbi alapszolgáltatásokat nyújtja: 
a) falugondnoki szolgáltatás, 
b) étkeztetés, 
c) házi segítségnyújtás, 
d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. 
(2) Az önkormányzat a családsegítés és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
tevékenységét a Mezőkövesdi Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján látja 
el. 
 

Étkeztetés 
16.§ 

 
(19 Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi  egyszeri 
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan 
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 
(2) Az önkormányzat a szociálisan rászorulók étkeztetését saját konyháról biztosítja. 
(3) A napi egyszeri (ebéd) meleg étkeztetésért jövedelemtől függően az alábbi térítési díjat kell 
fizetni: 
jövedelem  Ft                                               térítési díj Ft/nap 
0          -  28.500                                                      120     
28.501 – 47.500                                                      250 
47.501 -  66.500                                                      375 
66.501 -  85.500                                                      500 
85.501 -                                                                   625 
A kiszállítás költsége : 50.-Ft.    
 
 

Házi segítségnyújtás 
17.§ 

 
(1) Házi gondozásban kell részesíteni azt a személyt, aki otthonában önmaga ellátására 
betegsége vagy életkora miatt saját erőből nem képes, és a településen élő hozzátartozói a 
gondozást ellátni nem tudják. 
(2) A házi segítségnyújtás keretében ellátandó feladatok különösen: napi cikkek 
bevásárlása,gyógyszer beszerzése, ebéd házhoz szállítása, kisebb házi munkák elvégzése ( 
takarítás, mosás). 
 

18.§ 
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(1) A15. § b, c, d, e pontjában meghatározott szociális szolgáltatásokért térítési díjat kell 
fizetni. 
(2) A szociális étkeztetés térítési díját az önkormányzat az éves költségvetés tárgyalásakor 
külön rendeletben szabályozza. 
(3) A15. § c, d, e pontjában meghatározott szociális szolgáltatásokért a térítési díjat a 
Mezőkövesdi Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának döntése alapján Mezőkövesd Város 
Önkormányzata határozza meg. 
 
 

Családsegítés 
19.§ 

 
(1) A családsegítő szolgáltatás olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális 
munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, 
valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális 
környezetükhöz való alkalmazkodáshoz. 
(2) A családsegítő szolgáltatás keretében az önkormányzat segítséget nyújt a működési 
területén élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget 
igénylő személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet 
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. 
 (3)A családsegítő szolgálat az egyén és a család számára nyújtott szolgáltatása 
térítésmentes. 
(4)  A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatait az önkormányzat együttműködés alapján 
a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és  Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködve végzi. 
 

Záró rendelkezések 
20.§ 

 
(1) Jelen rendelet 2011. május 1. napján lép hatályba. 
(2) Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
(3) Az 5/2006. (IX.14.) Ök. sz. rendelet alapján megállapított méltányossági ápolási díjra való 
jogosultságot 2013. március 31. napjáig felül kell vizsgálni. A felülvizsgált méltányossági 
ápolási díjat a felülvizsgálat időpontját követő második hónap utolsó napjáig kell folyósítani.  
(4) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 7/2008.(VII.16.)Ök számú 
rendelettel, a 2/2009.(II.12.) Ök számú rendelettel, a 7/2011.(II.22.)Ök számú rendelettel 
módosított 5/2006.(IX.14.) rendelet. 
 
 
 

Ostorházi István sk               Kocsis Józsefné jegyző megbízásából 
polgármester                                     Fűtőné Majnár Mária 

                                                                                   gazdálkodási előadó sk 
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