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Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2015./(II. 26.) sz. önkormányzati rendelete 

a települési támogatásokról és szociális szolgáltatásokról 

 

 

Kecskéd Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (2) 

bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1.§.(2) bekezdésében, 25 § (3) 

bekezdés b) pontjába, 26. §-ában, 32.§.(3) bekezdésében, 45.§-ában, 92.§.(1) 

bekezdésében, 58/B.§ (2) bekezdésben és a 132.§ (4) bekezdés g) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

Általános rendelkezések 

 

1.§. (1) E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése 

érdekében szabályozza a pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint a 

szociális ellátások igénybevételének helyi szabályait. 

 

(2)  A Képviselő-testület az ellátások biztosításával a szociális szempontokból 

rászorult családok életminőségén kíván javítani. 

 

(3) A rendelet hatálya kiterjed Kecskéd község közigazgatási területén élő, 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, 

bevándoroltakra és letelepedettekre, hontalanokra, a magyar hatóság által 

menekültként elismert személyekre. 

 

(4) A képviselő-testület hatáskörének gyakorlását a polgármesterre ruházza át. 

 

2.§  A Képviselő-testület az alábbi települési támogatások, valamint szociális  

szolgáltatások  megállapítását, kifizetését, folyósítását, valamint felhasználása 

ellenőrzését szabályozza e rendeletben:  

a.) Települési támogatások 

aa.) lakhatási támogatás 

ab.) ápolási támogatás 

ac.) gyógyszer és gyógyászati segédeszközök támogatása       

ad.) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás 

ae.) születési támogatás   

af.) egyéb támogatási formák 

  b./ Rendkívüli települési támogatás 

  c./ Szociális szolgáltatások   

ba.) étkeztetés 

    bb.) házi segítségnyújtás 

 bc.) családsegítés 

 bd.) gyermekjóléti szolgáltatás 
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3.§ (1) Az ellátások megállapítása iránti kérelmeket a polgármesteri hivatalba 

kell benyújtani.  

(2) A kérelemhez csatolni kell a jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó 

nyilatkozatot és egyéb igazolásokat mely a kérelmezőre és családtagjaira 

vonatkozik, továbbá a rendszeres kiadásokra vonatkozó közüzemi számlák 

másolatait és bizonylatait, a kérelem tárgyától függően. 

(3) Az ellátások igénylésekor a kérelmező köteles az elbíráláshoz szükséges 

adatokat az eljáró szerv rendelkezésére bocsátani, melynek valódisága 

környezettanulmány elkészítésével ellenőrizhető 

(4) Mellőzni kell a környezettanulmány felvételét, ha a kérelmező a kérelem 

benyújtását megelőző 6 hónapon belül már valamilyen ellátásban részesült, és 

vélelmezhető, hogy körülményeiben nem állt elő változás. 

(5) E rendelet alkalmazásában az Szt-ben foglalt fogalmakat kell figyelembe 

venni. 

(6) A települési támogatás iránti kérelmet a rendelet 1-6.sz. melléklete szerinti 

formanyomtatványokon kell benyújtani 

 

Az egyes ellátások közös szabályai 

 

4.§.   Szociális ellátásban nem részesíthető az a személy, aki: 

a./  szociális helyzetével, vagyoni, jövedelmi viszonyaival 

kapcsolatban valótlan  adatokat közöl, 

b./  akinek a családja a kimutatható jövedelemtől függetlenül jó  

 szociális   helyzetű, illetve életvitele és életmódja ezt nem indokolja. 

 

 

Szociális Kerekasztal 

 

5.§.(1) Kecskéd község Önkormányzata helyi szociális kerekasztalt hoz létre. 

(2) Tagjai: Önkormányzat képviselője, háziorvos, védőnő, intézmény vezetők, 

gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés feladatot ellátó Oroszlányi 

Önkormányzati Szociális szolgálat vezetője, körzeti rendőr, Nyugdíjas Klub 

elnöke. 

 

 

Települési támogatás 

 

Lakhatási támogatás 

 

6 § (1) A lakhatási  támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a 

háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség 

fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott 

hozzájárulás. Az önkormányzat  a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a 

csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön 

törlesztő részletéhez, illetve a tüzelőanyag költségeihez lakhatási  támogatást 

nyújt az e rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak.  
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(1a) A lakhatási támogatást természetbeni szociális ellátás 

formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell 

nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a 

legnagyobb mértékben veszélyezteti. 

(2) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy 

fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs 

vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a 

háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. 

(2a) A lakhatási  támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás 

tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol 

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, 

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, 

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, 

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 

0,8, 

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. 

(2b) Ha a háztartás 

a) (2a) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi 

pótlékban vagy     

fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 

b) (2a) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb 

összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 

0,2-del növekszik. 

(2c) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a 

gyámot és a nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del 

növekszik. 

(3) A lakhatási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az 

elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. 

Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét az önkormányzat 

450,-Ft-ban  határozza meg. 

   (4) A lakhatási  támogatás esetében elismert lakásnagyság 

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, 

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, 

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, 

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, 

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt 

lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult 

által lakott lakás nagysága. 

 (5) A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege 

a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult 

háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át, 

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a 

továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási 

egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem  

 



 4 

 

lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra 

kerekítve kell meghatározni. 

(6) A (5) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon 

történik: 

  

TM = 0,3- 

 J-0,5 

NYM 

────

─ 

   

x 0,15, 

   NYM   

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, 

az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-

et századra kerekítve kell meghatározni. 

 (7) A lakhatási támogatást egy évre kell megállapítani. 

. 

7. § (1) Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható 

meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a 

társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás 

lakrészeit. 

 

 

Ápolási támogatás 

 

8.§.(1) Ápolási díj állapítható meg az Szt. 43/B (1) bekezdése alapján annak a 

hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy ápolását, 

gondozását végzi, ha 

a) az ápolást végző családjában az egy főre számított havi jövedelem nem 

haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének200 %-

át, egyedülálló esetében annak 150 %-át. 

(2) Nem jogosult ápolási díjra az aki az ápolt étkeztetéséről, egészségügyi 

ellátásáról szükség szerint nem gondoskodik. 

(3)  Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha 

a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, 

b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, 

c) az ápolt személy meghal, 

d) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy 

tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott. 

(4) Az ápolási támogatás ügyében hozott döntés megalapozása érdekében ki kell  

kérni a beteg személy háziorvosának vagy szakorvosnak a véleményét, továbbá 

az ápolt személy lakókörnyezetében környezettanulmányt kell készíteni. 

(5) Az ápolási  támogatás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 80 %-a. 

(6) Az ápolási támogatás egy év időtartamra állapítható meg. 
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A gyógyszer és gyógyászati segédeszközök 

támogatása  
 

9.§ (1) A Képviselő-testület a megromlott egészségi állapotú és a szociálisan 

rászoruló személyek részére gyógyszertámogatást  állapíthat   meg. 

(2) Gyógyszertámogatás állapítható meg  

      a,/ rendszeresen annak a tartósan vagy véglegesen beteg személynek, akinek 

 egészségi állapota hatékony gyógykezelés nélkül , várhatóan       

          maradandóan  károsodna és az ehhez szükséges gyógyszerek,   

          gyógyászati    segédeszközök  megvásárlására nem képes, a költségek  

           viselése létfenntartását veszélyeztetné. 

      b./ eseti alkalommal is, ha az "a" pontban foglaltak fennállnak, 

      c./  annak a személynek is, aki alanyi, normatív vagy méltányossági     

           jogcímen közgyógyellátásban részesül. 

      d./ a kezelő orvos javaslatára a tételesen felsorolt gyógyszerek     

          vonatkozásában is. 

(3) A gyógyszertámogatás megállapításhoz a háziorvos (kezelőorvos ) 

gyógyszerekről szóló igazolása  szükséges   

(4) A gyógyszertámogatás kérelemre adható és mindazon gyógyszerekre    

kiterjed, amelyek sem az alanyi jogon járó, sem a normatív jogcímen  sem 

méltányossági jogcímen adható közgyógyellátási igazolványra nem válthatók ki 

és kiváltásukra a beteg vagy a családtagja anyagilag nem képes. 

(5)  A gyógyszertámogatás iránti kérelemhez csatolni kell a      

kérelmezőnek és a vele egy háztartásban élő családtagjainak jövedelméről szóló  

igazolásokat. 

(6.) Nem részesülhet rendszeres gyógyszertámogatásban az a személy akinek  

havi gyógyszerköltsége a családban az 1 főre jutó jövedelem  10%-át nem  éri el 

és az  egy főre jutó jövedelem  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének  háromszorosát meghaladja              

(7) A megállapítható gyógyszertámogatás mértéke a gyógyszerköltség  

összegének maximum 50 %-a lehet, melyet alkalmazhat  a kezelőorvos  vagy a 

háziorvos javaslata alapján a nélkülözhetetlen gyógyszerfajták   támogatására is. 

(8)  A Képviselő-testület az 1 évre megállapított gyógyszertámogatás  

felhasználását 6 hónap után felülvizsgálja. Ha a %-os mértékben    megállapított  

támogatást a támogatott a megállapítás alapját képező gyógyszerköltséghez 

mérten alacsonyabb vagy magasabb mértékben veszi   igénybe , a támogatás 

mértéke módosításra kerül. 

 (9) Ha a támogatott egészségi állapotában olyan mértékű változás áll be,  amely 

folytán a gyógyszerköltsége a megállapítottnál magasabb lesz, új   kérelmet 

nyújthat be. 

(10) A támogatás havi összege a %-os mértékben megállapított támogatás Ft-    

ban kifejezett mértékénél nagyobb nem lehet. 

(11) A támogatott a megállapított gyógyszertámogatást a más település     

gyógyszertára által kiállított számla benyújtásával is igénybe veheti. 
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Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás 

 

10.§. (1) Települési támogatásként az elhunyt személy eltemettetésének 

költségeihez való hozzájárulás nyújtható annak a személynek, aki a meghalt 

személy eltemettetéséről gondoskodott. 

(2) A segély mértéke az eredeti temetési számlák  költségeinek 10 %-a, de nem 

haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 70 %-át 

(3) A támogatás összegét 1.000,-Ft-ra kerekítve kell megállapítani. 

(4) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 30    

      napon belül lehet a Polgármesteri Hivatalhoz benyújtani, melyhez csatolni    

      kell: 

 - a halotti anyakönyvi kivonatot, 

      - a temettető nevére kiállított temetési számlál másolata       

 

Rendkívüli települési segély 

 

11.§.(1) Rendkívüli települési segély  állapítható meg  azoknak a     

személyeknek,  illetve családoknak, akik létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli 

helyzetbe kerültek, valamint azoknak, akik időszakosan, vagy  tartósan 

létfenntartási gondokkal küzdenek. 

 (2) A rendkívüli települési  segély tárgyévenkénti folyósított összege nem                          

      haladhatja   meg a  mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét. 

(3) Rendkívüli települési segély pénzben, vagy utalvány formájában adható. 

(4)  Rendkívüli települési segélyben  részesülhet alkalmanként az a gyermek 

akinek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni. 

Az alkalmanként nyújtható támogatás összege maximum 10.000,-ft lehet. 

 

Születési támogatás 

 

12.§. A Kecskéden bejelentett lakóhellyel rendelkező szülőt kérelemre az 

Önkormányzat gyermekenként a születés évében az éves költségvetési 

rendeletben meghatározott mértékben születési támogatásban részesíti. A 

kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát. 

 

Egyéb támogatási formák 

 

13.§. (1) Az Önkormányzat a Kecskéden élő olyan családoknak, ahol életkorra 

való tekintet nélkül testi vagy értelmi fogyatékos gyermeket otthon gondoznak 

vagy intézetben ápolnak, az ezzel kapcsolatos kiadásaik csökkentése érdekében 

kérelemre maximum évi kétszer 15.000,-Ft támogatást biztosít. 

 (2)  Különös méltánylást érdemlő esetben a háziorvos javaslatára az egyéb     

gyógykezelések, Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott   kezelésen  túl 

még 3 hét időtartamra az Önkormányzat vállalja a költségeket. 
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Szociális szolgáltatások 

 

Étkeztetés 

14.§.(1) Az étkeztetés keretében különösen annak a szociálisan rászorultnak a 

legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, aki 

           - 70. életévét betöltött személy, 

  - károsodott egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége,     

    szenvedélybetegsége miatt, életkorától függetlenül étkeztetésre           

    szorul és ezt a háziorvos igazolja 

(2) Az Önkormányzat az étkeztetést az oroszlányi Önkormányzattal kötött          

megállapodás alapján az oroszlányi  Önkormányzati Szociális Szolgálaton 

keresztül biztosítja 

(3) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díja az alábbiak szerint        

engedhetők el, illetve csökkenthetők 

a) amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő személy  

aa) rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 100%-át nem kell személyi térítési díjat fizetnie,  

ab) rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 120%-át a méltányosság mértéke a megállapított személyi 

térítési díj 75%-a,  

ac) rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 140%-át a méltányosság mértéke a megállapított személyi 

térítési díj 50%-a,  

ad) rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 150%-át a méltányosság mértéke a megállapított személyi 

térítési díj 25%-a,  

 

(4)  Az étkeztetés térítési díját az Oroszlányi Szociális Szolgálat évente közli. 

 

5)  Az önkormányzat  

a.)házi segítségnyújtás 

 b.) családsegítés 

         c.) gyermekjóléti szolgáltatást az oroszlányi Önkormányzattal kötött          

megállapodás alapján az oroszlányi  Önkormányzati Szociális Szolgálaton 

keresztül biztosítja 
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Záró rendelkezések 

 

 

15. § (1) E rendelet 2015.március  1-én lép hatályba.  

(2)  E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat vesztik: 

       a 16/2013/XII.18.) és az azt módosító 6/2014/IX.24./sz. rendeletek. 

 

 

 

    

Antalné Zabányi Júlia      Grúber Zoltán 

             jegyző                      polgármester 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2015. február  26. 

 

 

Antalné Zabányi Júlia 


