
Kisbér Város Képviselő-testülete 
6./2010.  (III.29.) rendelete 

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 
 

Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § 
(1) bek., az 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Sztv.) 10. § (1) bek., 20. § (2) bek. a) pontja, 25. 
§ (3) bek., 32. § (19, (3), 37/D. § (5) bek., 38. § (9) bek., 43/B. § (1) bek., 45. § (1)-(3) bek., 
46. § (1) bek., 50. § (2) bek., 58/B. § (29 bek., 62. § (2) bek., 92. § (1)-(2), valamint az 1997. 
évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 21. § (3), 29. § (1)-(2) bek., 131. § felhatalmazása 
alapján, ezek helyi végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja. 

 
I. FEJEZET 

 
Általános és közös rendelkezések 

 
A rendelet célja 

 
1. § 
 

Kisbér Város Képviselő-testülete az Sztv-ben és a Gyvt-ban kapott felhatalmazás alapján a 
szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az önkormányzat 
által biztosított egyes szociális ellátások formáit, valamint az érvényesítés garanciáit. 
 
 

Eljárási rendelkezések 
 

2. § 
 
(1) A szociális és gyermekvédelmi ellátások iránti kérelmeket Kisbéren a Városi 
Polgármesteri Hivatalban, illetve Hántán a városrészi kirendeltségen lehet benyújtani, a 
szociális alapszolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátások kivételével. 

 
 

3. § 
 

A kérelmek benyújtása történhet szóban vagy írásban, melynek tartalmaznia kell rövid 
indoklást is.  
 
 

4. § 
 
A szociális ellátások igénylését a Városi Polgármesteri Hivatalban elektronikus úton nem 
lehet intézni. 
 

 1



5. §  
 

A támogatás kifizetése a Polgármesteri Hivatal pénztárában történik. 
 
 

6. § 
 

(1) Kisbér Város Képviselő-testülete ezen paragrafus (2) bekezdésében foglaltak 
kivételével a szociális törvény és a gyermekvédelmi törvény által hatáskörébe utalt 
lakásfenntartási támogatással, temetési segéllyel, a személyes gondoskodás keretébe 
tartozó szakosított ellátásért fizetendő személyi térítési díjak felülvizsgálatával, a 
rendszeres szociális segélyre jogosult személy közfoglalkoztatásával kapcsolatos 
megállapodás megkötésével kapcsolatos hatásköreit a polgármesterre, az átmeneti 
segéllyel, rendkívüli gyermekvédelmi támogatással és az Sztv. 43/B. § szerinti ápolási díj 
megállapításával kapcsolatos hatásköreit a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át. 
 
(1) A képviselő-testület az átmeneti segély, temetési segély, a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás megállapítására vonatkozó hatásköre gyakorlását Hánta 
városrészben, Hánta városrész képviselő-testületére ruházza át. 
 

II. FEJEZET 
 

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 
 

II. 1. Pénzbeli ellátások 
 

II. 1. 1. Rendszeres szociális segély 
 
7. §  
 

(1) A rendszeres szociális segély megállapításának feltétele, hogy az aktív korúak ellátására 
jogosult személy – az egészségkárosodottnak minősülő személy kivételével – a települési 
önkormányzat által kijelölt szervvel (továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv), a 
Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ (Kisbér, Angolkert 1.) az 
Sztv. 37/D. § szerinti együttműködési kötelezettségét nyilatkozatban vállalja, amelynek 
keretében: 
a) az együttműködésre kijelölt szervnél az ellátást megállapító határozat jogerőre 
emelkedését követő 15 napon belül nyilvántartásba veteti magát, és  
b) a nyilvántartásba vételtől számított 30 napon belül a beilleszkedését segítő programról 
írásban megállapodást köt az együttműködésre kijelölt szervvel, továbbá  
c) maradéktalanul teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. 
 
(2) A beilleszkedést segítő programok típusai, mely az együttműködő személy szociális 
helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjed:  
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- az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, 
- az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességet fejlesztő vagy életmódot 
formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülést segítő 
programban való részvételre,  
- a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő 
részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés 
megszerzésére. 
 
(3) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén az Sztv. 37/F. § rendelkezései 
az irányadók. 
 

II. 1. 2. Lakásfenntartási támogatás 
 
8. § 

(1) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az Sztv. 38. § (2) és (5) bekezdésében 
meghatározott személyek körén túl azon személyek, akik háztartásában az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-át, és a 
lakásfenntartás elismert havi költsége eléri vagy meghaladja a háztartás összjövedelmének 
20%-át.  
 
(2) A helyi lakásfenntartási támogatás esetén a lakásfenntartás elismert havi költsége az 
elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy 
négyzetméterre jutó havi költség 2004. évben 400 Ft, a 2004. évet követően pedig ezt az 
összeget az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletében határozza meg. 
 
(3) A helyi lakásfenntartási támogatás esetén Kisbér városban az elismert lakásnagyság 
bentlakó személyenként 30 m2, egyedülálló által lakott lakás esetén 70 m2. 
 
(4) A helyi lakásfenntartási támogatás havi összege 2.500 Ft. 
 
(5) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek a Polgármesteri Hivatalban egész évben 
folyamatosan benyújthatók. 
 
(6) A kérelemhez mellékelni szükséges a kérelmező jövedelméről a jövedelem típusának 
megfelelő iratot vagy annak másolatát. 
 
(7) Egyéb nem havi rendszeres jövedelem igazolására a kérelmező írásbeli nyilatkozatát 
kell elfogadni. 
 
 
 
 

II. 1. 3. Ápolási díj 
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9. §  
 

Ápolási díjra jogosult az az ápolást végző hozzátartozó, aki 18 év feletti személyt ápol, s 
emiatt kénytelen munkaviszonyát feladni, valamint a családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, 
egyedülálló esetén 250%-át. 
 

II. 1. 4. Átmeneti segély 
 
10. §  
 

(1) Átmeneti segély akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
120%-át, egyedül élő esetén 170%-át. 
 
(2) A törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén az alkalmanként nyújtott 
átmeneti segély legkisebb összege 1.000 Ft. 
 
(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően állapítható meg átmeneti segély annak a 
személynek, aki 
 

a) betegség, vagy rokkantság következtében legalább 3 hónapon keresztül táppénzes 
állományba kényszerül és emiatt jövedelem-kiesést szenved, vagy az öregségi 
nyugdíj kétszeresét meghaladó egyszeri kiadásra kényszerül, 

b) elemi kár, baleset, bűncselekmény áldozata. 
 
(4) A kérelemhez mellékelni szükséges a kérelmező jövedelméről a jövedelem típusának 
megfelelő iratot vagy annak másolatát. 
 
(5) Egyéb nem havi rendszeres jövedelem igazolására a kérelmező írásbeli 
nyilatkozatát kell elfogadni. 
 
 

II. 1. 5. Temetési segély 
 

11. § 
 

A temetési segély akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-
át, egyedül élő esetén 300%-át. 
 
 

II. 2. Természetben nyújtott szociális ellátások 
 

 4



II. 2. 1. Közgyógyellátás 
 

12. § 
Közgyógyellátásra az a kérelmező jogosult 
 

a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175%-át, egyedül élő esetén 220%-át, 
továbbá 

b) a havi rendszeres gyógyító ellátásának a költsége eléri vagy meghaladja, az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át. 

 
II. 3. Szociális szolgáltatások 

 
II. 3. 1. Szociális alapszolgáltatások 

 
II. 3. 1. 1. Szociális információs szolgáltatás 

 
13. §  
 

Kisbér Város Önkormányzata a szociális információs szolgáltatást a Városi Polgármesteri 
Hivatalban biztosítja. 
 

II. 3. 1. 2. Étkeztetés 
 

14. § 
 

(1) Az étkeztetést a rászorult írásbeli kérelme alapján a Kisbéri Városigazgatóság 
tevékenységi körében biztosítja az önkormányzat. Az ellátások igénybevétele, illetve 
megszüntetése iránti kérelmet a Kisbéri Városigazgatóság vezetőjéhez kell benyújtani. 
 
 

II. 3. 1. 3. Házi segítségnyújtás 
 

15. § 
 

A házi segítségnyújtás feladatait a rászorult írásbeli kérelme alapján a kistérségi társulás 
formájában működő Alapellátási Központ működésével biztosítja az önkormányzat. Az 
ellátás igénybevétele, illetve megszüntetése iránti kérelmet a Kisbéri Kistérségi Szociális és 
Gyermekjóléti Alapellátási Központ vezetőjéhez kell benyújtani. 
 

II. 3. 1. 4. Családsegítés  
 

16. § 
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Kisbér Város Önkormányzata a családsegítést a kistérségi társulás formájában működő 
Alapellátási Központ működésével biztosítja. 
 

II. 3. 1. 5. Nappali ellátás 
 
17. §  
 

Kisbér Város Önkormányzata a rászorulók nappali gondozását a kistérségi társulás 
formájában működő Alapellátási Központ keretében biztosítja. Az ellátás igénybevételére 
irányuló kérelmet a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 
vezetőjéhez kell benyújtani. 

 
18. § 
 

Az alapszolgáltatás keretében biztosított étkeztetést, valamint a gyermekvédelmi 
alapellátás körébe tartozó, átmeneti ellátást biztosító családok átmeneti otthona 
szolgáltatásait igénybevevő térítési díjat fizet. 
A fizetendő térítési díjak mértékét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 
 

II. 3. 2. SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK 
 

II. 3. 2. 1. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény 
 

II. 3. 2. 1. 1. Idősek Otthona 
 
19. §  
 

(1) Az idősek otthonába történő elhelyezés iránti írásbeli kérelmet az ellátást nyújtó 
intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. 

 
(2) Az ellátást nyújtó szociális intézmény és az igénylő között kötendő megállapodás során 

e rendelet 3. számú mellékletét képező szerződésminta alkalmazandó. 
 
Az önkormányzat fenti ellátásokon túlmenően biztosítja, hogy a rászorultak az 
állapotuknak megfelelő szociális intézményben elhelyezéshez jussanak. 

 
II. 3. 3. Szociálpolitikai Kerekasztal  

 
20. §. 

 
Kisbér Város Önkormányzata által létrehozott szociális kerekasztalnak a következő 
szervek tagjai: 

a) a helyi általános iskola igazgatója, 
b) a helyi óvoda vezetője, 
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c) városi védőnő 
d) városi gyámhivatal vezetője 
e) Kisbéri Szociális Szolgáltató Központ munkatársai 
f) „Őszi Napfény” Idősek Otthona intézményvezetője, 
g) Vöröskereszt Kisbéri Szervezetének vezetője, 
h) Máltai Szeretetszolgálat Kisbéri Szervezetének vezetője,  
i) az egyházak képviselői, 
j) Városi Rendőrkapitányság megbízott képviselője 
k) Kisbér Város Önkormányzata képviseletében a mindenkori szociális irodavezető, 

 
III. Gyermekvédelmi ellátások  

 
III. 1. Pénzbeli ellátások  

 
III. 1. 1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 
21. §. 

 
(1) A törvényben meghatározott jogosultság fennállása esetén alkalmanként legalább 1.000 

Ft összegű rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban kell részesíteni az arra rászoruló 
gyermeket. 

 
III. 2. Gyermekjóléti alapellátások 

 
III. 2. 1. Gyermekjóléti Szolgálat 

 
22. §. 

 
Kisbér Város Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatást a kistérségi formában működő  
Alapellátási Központ működésével biztosítja. 

 
III. 2. 2. Gyermekek napközbeni ellátása 

 
23. §. 

 
(1) A gyermekek napközbeni ellátását Kisbér Város területén a napközi otthonos óvoda, az 

általános iskolák napközije és menzája biztosítja. 
 

(2) A napközbeni ellátás iránti kérelmet az ellátást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell 
benyújtani, aki az intézmény szabályzatainak megfelelően dönt az ellátás biztosításáról. 

 
 
(3) A kérelemre igénybe vett ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A fizetendő térítési díjak 

mértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 
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III. 2. 3. Családok átmeneti otthona 

 
24. §  

 
Kisbér Város Önkormányzata az otthontalanná vált szülő és gyermeke átmeneti 
elhelyezését a családok átmeneti otthonában biztosítja. 
 
(1) A családok átmeneti otthonába történő elhelyezés iránti írásbeli kérelem az intézmény 
vezetőjénél nyújtható be. 
(2) Az átmeneti ellátást nyújtó intézmény vezetője és az igénylő között kötendő 
megállapodás során e rendelet 4. számú mellékletét képező szerződésminta alkalmazandó. 
(3) A térítési díj havi összegét az ellátási szerződés aláírásával egy időben, de legkésőbb 
három napon belül egy összegben, előre kell megfizetni. 
(4) A térítési díj összegét napi térítési díj esetén az ellátási szerződés aláírásával egy időben, 
de legkésőbb három napon belül egy összegben, előre kell megfizetni.  
 

IV. FEJEZET 
Záró rendelkezések 

 
25. §  

 
E rendelet 2010. április 1-én lép hatályba. 
 
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kisbér Város Képviselő-testülete 
9/2006. (VI.26.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint e 
rendeletet módosító 12/2006. (IX.18.), 16/2006. (XII.11.), 2/2007. (I.29.), 9/2007. (V.07.), 
17/2007. (XII.18.), 1/2008. (I.28.), 5/2008. (III.31.), 9/2008. (IV.28.), 20/2008. (XII.15.), 
2/2009. (I.26.), 8/2009. (IV.27.), 12/2009. (VI.29.), 18/2009. (XII.17.)sz. önkormányzati 
rendeletek. 
 
Kisbér, 2010. március 29. 
 
 

Dr. Udvardi Erzsébet    Dr.Dörnyei Vendel 
  polgármester        jegyző            

 
 
Kihirdetés napja: 2009. március 29. 
 
         Dr. Dörnyei Vendel 
          Jegyző 
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Kisbér Város Képviselő-testülete  

6/2010. (III.29.) rendelet mellékletei 
 

 
1. számú melléklet: 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjai az egyes 
intézményekben. 
 
I. Alapszolgáltatás: (Kisbéri Városigazgatóság) 
 
 1. Étkeztetés bruttó térítési díja 
                     Házhoz szállítással: 400 Ft/fő/nap 
       Házhoz szállítás nélkül: 350 Ft/fő/nap 
 
                                  (Őszi Napfény Idősek Otthona) 
 
 2. Családok átmeneti otthona 
      Intézményi térítési díj:                                                       34.000 Ft/fő/hó  
                    Napi intézményi térítési díj:                                                 1.130 Ft/fő 
 
A családok átmeneti otthonában fizetendő személyi térítési díj összege nem haladhatja 
meg egy gyermek esetén a fizetésre kötelezett rendszeres havi jövedelmének 25%-át, kettő 
vagy több gyermek esetén a fizetésre kötelezett rendszeres havi jövedelmének 30%-át. 
 
II. Szakosított ellátások:  
  

a. Ápoló és gondozó otthon (Őszi Napfény Idősek Otthona): 
Általános ellátás intézményi térítési díja:                     76.500 Ft/fő/hó 

                        Általános ellátás napi intézményi térítési díja:               2.550 Ft/fő 
                        Demens ellátás intézményi térítési díja:                        70.500 Ft/fő/hó 
                        Demens ellátás napi térítési díja:                                      2.350 Ft/fő 
                        Emeltszintű ellátás intézményi térítési díja:                  87.000 Ft/fő/hó 
                        Emeltszintű ellátás napi intézményi térítési díja:            2.900 Ft/fő 

 
Az Őszi Napfény Idősek otthonában az emelt szintű elhelyezés és szolgáltatások a 
személyi térítési díj fizetése mellett az intézményi elhelyezéskor egyszeri hozzájárulás 
összegének megfizetésével vehetők igénybe. 
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2. számú melléklet: 
 
A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díjak az egyes intézményekben: 
 
KVT KIKI Petőfi Sándor Általános Iskola konyha Kisbér: 
 - Óvodások                                                         325,- Ft/fő/nap 
                 ebből: 
     – tízórai:                                                 70,-Ft/fő/nap 
 – ebéd:                                                  185,-Ft/fő/nap 
 – uzsonna:                                              70,-Ft/fő/nap 
 - Napközis tanulók                                              395,-Ft/fő/nap 
 - Menzás tanulók                                                 270,-Ft/fő/nap 
 - Gimnázium, szakközép tanulók menza:          345,-Ft/fő/nap 
 - Felnőtt étkezés:                                                  515.-Ft/fő/nap 
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