
Kerecseny község Önkormányzata Képviselőtestületének  8/2007./VIII.15./ sz. 
rendelete a szociális gondoskodásról szóló 5/2006. /IV.10./ sz. rendelettel 

módosított 4/2005./IX.1./ sz. rendelet módosításáról
/ egységes szerkezetben, a vastagon szedett szöveg a 2007. évi módosítás szövege/

Kerecseny község Önkormányzata Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény / továbbiakban: SzTv. /, valamint az egyes 
szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2004. évi CXXXVI. Törvény 3.§-ában, 
valamint 6.§./3/ bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a Kerecseny községben élő 
lakosság szociális ellátásáról szóló 4/2005./IX.1./ sz. rendeletét / továbbiakban: 
Rendelet / az alábbiak szerint módosítja / módosítás szövege vastagon szedve/

1.§.

/1/ A rendelet hatálya Kerecseny községben állandó lakóhellyel rendelkező 
személyekre, valamint az 1993. évi III. törvény 3.§./1/ és /2/ bekezdésében 
meghatározott, Kerecseny községben jogszerűen tartózkodó személyekre terjed 
ki.

/2/ A rendelet a SzTv-ben nem szabályozott pénzbeli, természetbeli és személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások feltételeit, igénybevételének módját, 
folyósításának és ellenőrzésének szabályait tartalmazza.

/3/ A Képviselőtestület rászorultság esetén,  a SzTv-ben  és e rendeletben foglalt 
feltételek fennállása esetén a jogosult részére az SzTv.43/B.§-a szerinti ápolási 
díjat, átmeneti segélyt, temetési segélyt, természetbeni szociális juttatást és 
lakásfenntartási támogatást állapít meg.

/4/ A rendeletben meghatározott szociális feladat és határkörök közül a temetési 
segély, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, a szociális étkeztetés 
megállapítása  a polgármester, az ápolási díj, az átmeneti szociális segély, a 
természetbeli szociális juttatás és a lakásfenntartási támogatás megállapítása a 
Képviselőtestület határkörébe tartozik.

2.§.

/1/ Az egyes szociális ellátások megállapítására vonatkozó kérelmeket Alsórajk-
Kerecseny községek Körjegyzőségéhez / továbbiakban: Körjegyzőség/ kell benyújtani.

/2/ A kérelemhez csatolni kell az egyes ellátások elbírálásához szükséges, az SzTv-ben 
és e rendeletben meghatározott igazolásokat, dokumentumokat.



/3/ Valótlan adatok felhasználásával igénybe vett támogatás esetén a támogatást 
kamataival együtt az igénybevevő köteles az önkormányzatnak visszafizetni. A 
visszafizetési kötelezettséget a polgármester rendelkezése alapján, egyedi határozattal 
a Körjegyzőség állapítja meg.

/4/ Az ellátásra jogosult 8 napon belül köteles bejelenteni a Körjegyzőségnél, ha az 
ellátás alapjául szolgáló adataiban, jövedelmében olyan változás következik be, 
melynek alapján a jogosultság feltételei nem állnak fenn.

/5/ A jövedelem, az egy főre jutó jövedelem számításánál a SzTv. rendelkezésit kell 
figyelembe venni.

3.§.

/1/ A kérelem alapján a Körjegyzőség az ügyet döntésre előkészíti, szükség esetén 
környezettanulmányt készít.

/2/ A megállapított pénzbeli ellátásokat a Körjegyzőség – egyedi határozat alapján – 
utalja, fizeti ki és gondoskodik a rendszeres pénzbeli ellátások folyósításáról.

/3/ Természetbeli ellátás esetén a beszerzésről és a jogosult részére történő átadásáról – 
egyedi határozat alapján – a Körjegyzőség gondoskodik. Az átadott természetbeli 
értéket a határozat másodpéldányára rá kell vezetni és a jogosulttal annak átvételét 
igazoltatni kell.

/4/ A körjegyzőség gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, 
elszámolási és visszaigénylési feladatok végrehajtásáról.

Pénzbeli ellátások
Időskorúak járadéka

4.§.

/1/ A Képviselőtestület 2006. december 31-ig a SzTv. 32/B.§-a alapján, az abban 
foglalt feltételekkel, a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú 
személy részére támogatást nyújt.

/2/ A támogatás kifizetésére havonta,  minden hó 5. napjáig az önkormányzat 
házipénztárából történik.

Rendszeres szociális segély

5.§.



/1/ A polgármester- átruházott hatáskörben -  2006. december 31-ig a Sz.Tv. 37/A.§-
tól a 37/H.§-ig meghatározott esetben és feltételekkel a jogosult részére rendszeres 
szociális segélyt állapít meg.

/2/ A Képviselőtestület, 2007. január 1-től a jegyző a rendszeres szociális segélyt 
megvonhatja, ha a nem foglalkoztatott személy a SzTv. 37/H.§./6/ bekezdése szerinti 
feltételekkel felajánlott munkát nem fogadja el.

/3/ Az aktív korú nem foglalkoztatott személy köteles a Zala megyei Munkaügyi 
Központ nagykanizsai Kirendeltségével, valamint a Munkaerőpiaci ügyintézővel 
együttműködni. Az aktív korú nem foglalkoztatott köteles hetente egy alkalommal – a 
rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban megjelölt időpontban – a 
Munkaerőpiaci ügyintézőnél jelentkezni. A jelentkezési kötelezettség igazolatlan 
elmulasztása, vagy a Munkaerőpiaci ügyintéző által a /2/ bekezdés szerinti 
feltételekkel felajánlott munkahely el nem fogadása esetén a Képviselőtestület, 2007. 
január 1-től a jegyző a rendszeres szociális segélyt megvonhatja.

/4/ A /2/ és /3/ bekezdésben foglalt kötelezettség megszegése miatt megvont 
rendszeres szociális segély jogosultja a kötelezettség megszegésének napjától 
számított 24 hónapig rendszeres szociális segély megállapítását nem kérheti.

/5/ A rendszeres szociális segély havonta, minden hó 5. napjáig kerül kifizetésre az 
önkormányzat házipénztárából.

Ápolási díj

6.§.

/1/ A Képviselőtestület,  2007. január 1-től a jegyző a SzTv. 41.§./1/ bekezdésében és 
a 43/A. és 43/B.§-aiban foglalt feltételek fennállása esetén a súlyosan fogyatékos vagy 
tartósan beteg 18. év alatti, vagy fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos 
személy gondozását, ápolását végző személy részére a SzTv. 44.§./1/ bekezdés a/ és b/ 
pontjában meghatározott összegű ápolási díjat állapít meg.

/2/ A Képviselőtestület ápolási díjat állapíthat meg annak a 18. és 62. év közötti, a 
településen lakóhellyel rendelkező személynek, aki otthonában tartósan beteg, a Ptk. 
szerinti közeli hozzátartozónak minősülő személy gondozását, ápolását végzi, feltéve, 
ha
a/ az ápolás ideje alatt keresőtevékenységet nem folytat,
b/ ha a családban az egy főre jutó jövedelem a mindenkor öregségi nyugdíj legkisebb 
összegét, egyedülálló esetén a 150 %-át nem haladja meg,
c/ ha koránál és egészségi állapotánál fogva gondozásra, ápolásra alkalmas.

/3/ Az ápolási díj folyósítása szünetel, ha az ápolt 1 hónapot meghaladó időtartamban 
fekvőbeteg gyógyintézeti kezelésben részesül.



7.§.

A /2/ bekezdés szerint megállapított ápolási díjat meg kell szüntetni:
A/ ha az ápolt két hónapot meghaladó időtartamban fekvőbeteg gyógyintézeti 
kezelésben részesül
B/ ha nappali, vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül
C/ ha az igénybevevő az ápolási kötelezettségét nem teljesíti
D/ ha az ápolt vagy az igénybevevő meghal

8.§.

/1/ Az ápolási díj megállapítására vonatkozó kérelmet a Körjegyzőséghez kell 
benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a SzTv. 43.§./1/ bekezdésben meghatározott 
igazolásokat.

/2/ A 6.§./1/ bekezdés szerinti ápolási díj megállapításához be kell szerezni az ápolt 
személy tartózkodási helye szerint illetékes  megyei szociális módszertani intézmény 
szakvéleményét.

/3/ Az ápolási díj összege a 6.§./2/ bekezdésben foglalt esetben a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 80 %-a.

/4/ Az ápolási díjra való jogosultságot a 6.§./2/ bekezdés szerint megállapított ápolási 
díj esetében az önkormányzat évente felülvizsgálja.

/5/ Az ápolási díj kifizetése havonta, minden hónap 5. napjáig az önkormányzat 
házipénztárából történik.

Átmeneti segély

9.§.

/1/ Átmeneti segély állapítható meg annak a személynek, aki önhibáján kívül 
létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe kerül, és családjában az egy főre 
jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét, 
egyedülálló esetén a 150 %-át.

/2/ Átmeneti segély annak állapítható meg, aki elemi kár, alkalmanként jelentkező 
többletkiadás, tartós betegség, baleset miatt került rendkívüli élethelyzetbe, vagy az 
egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatást 
vesz igénybe.

/3/ Az átmeneti segélyre vonatkozó kérelemhez csatolni kell a jövedelem igazolást, 
valamint meg kell jelölni a rendkívüli élethelyzetet előidéző okot.



A tartós betegség vagy baleset igazolására csatolni kell a háziorvos által kiállított, 15 
napnál nem régebbi igazolást, a többletkiadásról a kibocsátó által kiállított számla 
másolatát, tűzkár esetén a tűzoltóság igazolását.

/4/ Ugyanazon naptári éven belül egy család maximum 3 alkalommal részesülhet 
átmeneti segélyben.

/5/ Elemi kár esetén a polgármester jogosult gyorssegély kiutalására, melynek összege 
családonként és alkalmanként 10.000 Ft-ig terjedhet.

/6/ Az átmeneti segély kifizetésére a határozat kézhezvételét követő 5. munkanapon 
belül kerül sor, az Önkormányzat házipénztárából.

Temetési segély

10.§.

/1/ Temetési segély a SzTv. 46.§./1/ bekezdésében meghatározott feltételekkel adható.

/2/ A temetési segélyre vonatkozó kérelmeket a haláleset bekövetkeztétől számított 30 
napon belül lehet a Körjegyzőséghez benyújtani.
A kérelemhez csatolni kell a kérelmező nevére szóló, a temetkezési vállalkozó által 
kiállított, a temetési költségekre vonatkozó igazolást vagy számlamásolatot.

/3/ A temetési segély összege 10.000 Ft, melynek kifizetésére a határozat 
kézhezvételétől számított 5 napon belül, az Önkormányzat házipénztárából kerül sor.

Közgyógyellátás

11.§.

/1/ Méltányosságból közgyógyellátás állapítható meg annak a személynek, akinek a 
háztartásában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 150 %-át, egyedülálló esetén 200 %-át nem haladja meg és a havi igazolt 
gyógyszerköltsége meghaladja az egy főre jutó jövedelem 20 %-át, ezen belül a 
közgyógyellátás keretében rendelhető gyógyszerek ára meghaladja a havi 3000 Ft-ot.

/2/ Gyógyszerköltségként a háziorvos által kiállított igazolásban szereplő gyógyszerek 
költségei fogadhatók el, nem számítható be a gyógyszerek költségébe a gyógyszernek 
nem minősülő készítmények ára.

/3/ A közgyógyellátás iránti kérelmet a Körjegyzőséghez kell benyújtani, a kérelemhez 
csatolni kell a közös háztartásban élők jövedelmi viszonyaira vonatkozó igazolásokat 
és a gyógyszertár által beárazott, háziorvos által kiállított igazolást a havi rendszeres 
gyógyszerfogyasztásról.



/4/ Méltányosságból a közgyógyellátás maximum egy évre állapítható meg.

Természetben nyújtott szociális ellátások

12.§.

/1/ A Képviselőtestület az átmeneti segély megállapításakor az átmeneti és a temetési 
segély kifizetését természetbeni szociális ellátás formájában  is nyújthatja azoknak a 
családoknak, ahol a készpénzben történő kifizetés nem a létfenntartási gondok 
megoldását szolgálja.

/2/ A természetbeli támogatás lehet élelmiszer, tankönyv, tüzelő megvásárlása, 
közüzemi számla, gyermekintézmény étkezési térítési díjának, temetési költségnek 
közvetlenül a szolgáltató részére történő megfizetése.

/3/ A Képviselőtestület természetbeni szociális ellátásként minden általános iskolás 
részére térítésmentesen biztosítja a tankönyveket.

/4/ Az átmeneti és temetési segély természetbeli támogatásként történő kifizetéséről a 
Képviselőtestület köztudomású adatok alapján dönt.

13.§.

Lakásfenntartási támogatás

/1/ A Képviselőtestület a SzTv. 38.-39.§-aiban meghatározott feltételek szerinti 
jogosultaknak normatív lakásfenntartási támogatást állapít meg.

/2/ A Képviselőtestület önálló ellátásként helyi lakásfenntartási támogatást állapít 
meg annak a személynek:
a/ akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át,
b/ a lakásfenntartás havi elismert költsége a család összjövedelmének 25 %-át 
meghaladja
/3/ A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmeket évente kétszer, március 
és november 30-ig lehet a Körjegyzőséghez benyújtani. A kérelemhez csatolni 
kell:
a/ a közös háztartásban élők / egy lakcímen bejelentett személyek/ jövedelmére 
vonatkozó igazolásokat
b/ a lakásfenntartással kapcsolatos költségek igazolására a villany, víz, gáz / 
utóbbi hiányában a tüzelőanyag, fa szén/ beszerzésére vonatkozó, a kérelem 
benyújtását megelőző három hónapra vonatkozó számlákat, az albérleti díjra 
vonatkozó bérleti szerződést és a lakáscélú hitel pénzintézeti kölcsönének havi 
törlesztő részletére vonatkozó csekket
c/ a helyi lakásfenntartási támogatás 6 hónapra állapítható meg.



/4/ A támogatás kifizetésére havonta, minden hó 5. napjáig kerül sor az 
Önkormányzat házipénztárából.

Köztemetés

14.§.

/1/ A SzTv. 48.§./1/ bekezdésében meghatározott feltételek esetén a polgármester 
köteles az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről gondoskodni.

/2/ A köztemetéssel kapcsolatos egyéb szabályokat a SzTv. 48.§-a tartalmazza.

Szociális szolgáltatások és személyes gondoskodást nyújtó ellátások

14.§.
/1/ A Képviselőtestület a községben élő, szociálisan rászorult személyek részére a 
étkeztetést és családsegítést biztosít. Az étkeztetés igénybevételére vonatkozó 
szabályokat külön önkormányzati rendelet tartalmazza.

/2/ A Képviselőtestület a családsegítési szolgáltatást a Nagykanizsa és Környéke 
Foglalkoztatási és Közművelődési Kht. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával 
kötött megállapodás alapján biztosítja.

/3/ A családsegítés az igénybevevők részére térítésmentes.

/4/ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat az önkormányzat a falugondnoki 
szolgálat keretében biztosítja.

15.§.

/1/ A Képviselőtestület a rendelet hatálya alá tartozók részére szociális információs 
szolgáltatást biztosít, melynek célja, hogy a szociális biztonság megteremtéséhez 
kapcsolódó ellátások és szolgáltatások igénylői megfelelő tájékoztatást kapjanak az 
ellátások hozzáférhetőségéről és igénybevételének szabályairól.

/2/ A szociális információs szolgáltatást a Képviselőtestület a Körjegyzőség keretében, 
annak ügyfélfogadási idejében biztosítja.

/3/ A szociális információs szolgáltatás igénybevétele díjmentes.

Záró rendelkezések

16.§.



/1/ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
/2/ A Rendelet 1.§./1/-/3/ -/4/ bekezdése, valamint és a 13.§./2/-/4/ bekezdése 2007. 
augusztus 15-én lép hatályba.

Kerecseny, 2007. augusztus 9.

               Réti Alfréd                                            Kálócziné Éberling Márta
               polgármester                                                   körjegyző

Kihirdetve:
Kerecseny, 2007……………….

Kálócziné Éberling Márta
         körjegyző
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