
 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

4/2015. (II.26.)  önkormányzati rendelete  

 

a szociális igazgatásról és ellátásokról 

 

(Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 20/2017. (XI.30.) az 1/2018. (II.01.) 

  az 1/2019. (I.31.) és a 8/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletekkel) 
 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 132. § (4) bekezdésben kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdés 8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

I. FEJEZET  

Általános rendelkezések  

 

1. § 

A rendelet hatálya  

 

A rendelet hatálya kiterjed az a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) 3. §-a szerint Mezőkövesd Város Önkormányzat közigazgatási területén 

lakóhellyel rendelkező természetes személyekre, kivéve a 15. §-ban foglalt támogatást, amely a 

Mezőkövesden lakcímmel rendelkező természetes személyekre is kiterjed.  

 

2. § 

Hatásköri szabályok 

 

(1) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben polgármester dönt a szociális ellátás 

megállapítása iránti kérelem tárgyában: 

a) települési támogatás  

b) rendkívüli települési támogatás 

c) helyi buszközlekedés igénybevételéhez támogatás  

d) az öregségi teljes nyugdíjban részesülő személyek szemétszállítási díjának átvállalása  

e) Zsóry Gyógy-és Strandfürdőbe belépéshez támogatásról 

f) a köztemetésről. 

g) 1 hatályon kívül 

(2) 2A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Intézményvezetője 

dönt a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó 

alap nappali, átmeneti elhelyezést nyújtó, és tartós bentlakásos intézménybe történő felvételről, 

valamint dönt a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott szociális intézmény által 

biztosítandó egyes nem szakmai szolgáltatás –legfeljebb öt év időtartamra történő –intézményen 

kívüli szervezettel, személlyel történő elvégeztetéséről. 

(3) A Képviselő-testület dönt a szociális ellátási szerződés megkötéséről, módosításáról, 

megszüntetéséről. 
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3. § 

Eljárási rendelkezések 

 

(1) A szociális ellátások iránti kérelmeket a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és 

Szociális Irodájához kell benyújtani, melyhez formanyomtatvány áll rendelkezésre.  

a) 3Az önkormányzat által fenntartott szociális alapszolgáltatások közül az étkeztetés iránti 

kérelmeket a Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjéhez kell benyújtani, az ellátási 

formára rendszeresített nyomtatványon.  

b) 4A nem önkormányzat által fenntartott ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézményi 

elhelyezés iránti kérelmeket a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 

Központ intézményvezetőjéhez kell benyújtani, az ellátási formára rendszeresített nyomtatványon.  

(2) A szociális ellátások igénybevétele az ellátást igénylő kérelmére, vagy hivatalból történik. A 

kérelemhez az 14.-15. §-ban meghatározott ellátások kivételével a kérelmező köteles az igénylő által 

aláírt jövedelemnyilatkozatot csatolni és a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a 

típusának megfelelő igazolást mellékelni. A kérelemhez a fentieken túl az egyes ellátási formáknál 

felsorolt mellékleteket és nyilatkozatokat kell csatolni. 

(3) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a Hatósági és Szociális Iroda az alábbiak szerint 

ellenőrizheti: 

a) megkeresheti az illetékes földhivatalt, 

b) megkeresheti a közlekedési igazgatási hatóságot, 

c) megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót. 

(4) Indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező szerv a kötelező mellékleteken kívül egyéb, a kérelem 

elbírálásához szükséges mellékletek benyújtását is elrendelheti. 

(5) Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmek – ha e rendelet másként nem rendelkezik 

– személyesen, vagy postai úton nyújthatók be. 

(6) 5A szociális ellátást igénylő család, illetve háztartás szociális helyzetéről – az érdemi döntést 

előkészítő hivatali egység az e rendeletben előírtak szerint, továbbá indokolt esetben a tényállás 

tisztázása céljából – környezettanulmányt készíthet, szükség esetén a Mezőkövesdi Kistérségi 

Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevonásával. 

(7) E rendeletben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság elbírálása során a  

jövedelemszámításnál az Szt. 10. §-ban foglaltak az irányadók.  

(8) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. rendelkezései az irányadóak. 

 

4. §  

   Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése 

 

(1) Az Szt. 17. §-ában szabályozottaknak megfelelően a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe 

vett ellátást az igénybe vevő köteles visszatéríteni. 

(2) Indokolt esetben, amennyiben a visszafizetés a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyezteti – 

átruházott hatáskörben – a polgármester a visszafizetésre kötelezett összeget 

a) elengedheti, 

b) csökkentheti, 

c) részletekben történő megfizetését engedélyezheti. 
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5. § 

Adatkezelés 

 

(1) A jegyző az Szt. 18-19. §-aiban foglaltaknak megfelelően országos és helyi nyilvántartást vezet.  

 

6. § 

Ellátási formák 

 

(1) A jogosult részére pénzbeli, illetve természetbeni szociális ellátás nyújtható. 

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete szociális rászorultság esetén a jogosult számára 

 a) települési támogatást 

  aa) lakhatási támogatást 

 b) rendkívüli települési támogatást 

  ba) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak  

  mérséklésére, 

  bb) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, 

  bc) gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára nyújtott pénzbeli támogatásra, 

  bd) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás. 

 c) köztemetést 

állapít meg az Szt. 45. §-ában és a 48. §-ában foglaltak figyelembevételével, valamint e rendeletben 

meghatározottak szerint. 

(3) A Képviselő-testület az Szt. 1. § (2) bekezdésében foglaltak alapján önként vállalt feladat 

keretében saját forrásból biztosított  

 a) a helyi buszközlekedés igénybevételéhez támogatás 

 b) az öregségi teljes nyugdíjban részesülő személyek szemétszállítási díjának átvállalása 

 c) a Zsóry Gyógy-és Strandfürdőbe belépéshez támogatás 

 d) 6 hatályon kívül 

 

7. § 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások  

Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások  

 

(1) 7A Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátást biztosítja: 

étkeztetés  

(2) 8A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ keretében az alábbi 

személyes gondoskodást nyújtó ellátási formákat biztosítja:  

a) családsegítés, 

b) közösségi ellátás,  

c) házi segítségnyújtás  

8. § 

 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások  

Személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások  
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9Az önkormányzat az arra rászorultak részére – a feltételek fennállása esetén - a Mezőkövesdi 

Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ által az alábbi személyes gondoskodást 

nyújtó szakosított ellátási formákat biztosítja.  

a) Idősek nappali ellátását nyújtó szolgáltatás  

továbbiakban: Idősek Klubja  

b) Idősek átmeneti elhelyezését biztosító szolgáltatás  

továbbiakban: Időskorúak Gondozóháza  

c) Ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézmény  

továbbiakban: Idősek Otthona  

 

9. §  

 

Az önkormányzat az arra rászorultak részére a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mezőkövesdi 

Csoportja szervezésében biztosítja a Hajléktalan éjjeli menedékhelyet és Nappali melegedő szociális 

ellátást, az ellátási szerződésben meghatározott időpontig.  

 

10. §  

 

Az önkormányzat az arra rászorultak részére – saját intézményein túlmenően – regionális, vagy 

megyei szervezet, illetve megállapodás útján kívánja biztosítani az alábbi ellátásokat.  

(1) Ápolást, gondozást nyújtó intézmények:  

a) Idősek otthona 

b) Fogyatékosok otthona  

c) Pszichiátriai betegek otthona  

d) Szenvedélybetegek otthona 

e) Hajléktalanok otthona  

(2) Rehabilitációs intézmények  

a) Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye   

b) Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye  

c) Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye  

d) Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye  

(3) Nappali ellátást biztosító intézmények:  

a) Fogyatékosok nappali intézménye   

b) Szenvedélybetegek nappali intézménye 

c) Pszichiátriai betegek nappali intézménye  

d) Hajléktalan személyek nappali melegedője  

(4) Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények  

a) Időskorúak gondozó háza  

b) Fogyatékosok gondozó háza  

c) Pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona  

(5) Lakóotthoni elhelyezés:  

a) Pszichiátriai betegek lakóotthona 

b) Fogyatékos személyek lakóotthona  

 

I. FEJEZET 

Települési támogatás 

 

11. § 
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Lakhatási támogatás 

 

(1) A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott 

lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A támogatás 

nyújtható a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a közös költség kiadásainak viseléséhez. 

  

(2) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában 
a) 10az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 400%-át, és 

b) háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, és 

c) a háztartás tagjai közül legalább egy személy minimum 3 éve Mezőkövesden lakóhellyel 

rendelkezik, és 

d) a háztartás tagjai közül egy személy a kérelem benyújtását megelőzően legalább 1 éve 

keresőtevékenységet folytat, vagy nyugdíjban, illetve nyugdíjszerű ellátásban részesül és 

e) gyermek eltartásáról gondoskodik. 

(3) A (2) bekezdés meghatározott esetben a kérelmező személy támogatásra válik jogosulttá - az 

egyéb feltételek fennállása esetén - amennyiben a lakókörnyezete rendben tartott az alábbiak szerint:  

a) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a kérelmező az általa életvitelszerűen lakott lakást, vagy 

házat  

aa) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja,  

ab) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerű használhatóságát biztosítja,  

ac) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, továbbá,  

ad) az ingatlanhoz tartozó járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti 

zöldsávnak, ároknak úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület méteres körzetén belüli 

területének a gondozását, tisztán tartását, szemét- és gyommentesítését biztosítja.  

b) A polgármester a támogatás megállapítására irányuló kérelem benyújtását követő 3 napon belül a 

közterület-felügyelet útján meggyőződik a lakókörnyezet rendezettségéről.  

c) Amennyiben a lakókörnyezet az a) pontban foglalt feltételeknek nem felel meg, a polgármester 5 

napos határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt – az elvégzendő tevékenység konkrét 

megjelölésével – a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek teljesítéséről ismételt helyszíni 

szemle során a közterület-felügyelet győződik meg.  

d) A kérelmező köteles az a) pontban felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is 

fenntartani. Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitűzött határidőig nem biztosítja, annak 

támogatás nem állapítható meg.  

da) A jogosultság feltételeként előírt szabályok folyamatos betartását a polgármester a közterület-

felügyelet bevonásával ellenőrzi.  

db) Az ellenőrzést végző a hozzá érkezett megkeresést követő 5 napon belül köteles az ellenőrzést 

elvégezni, és annak eredményét írásban közölni.  

(4) A lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell 

a) a háztartás tagjainak jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát, 

b) a lakásban lakás jogcímét igazoló dokumentumot (adásvételi szerződés, bérleti szerződés), ezen 

dokumentum hiányában a jogcím igazolására kérelmező nyilatkozata is elfogadható, 

c) annak a szolgáltatónak a kérelem benyújtását megelőző hónapban kiadott számla másolatát, 

amelyre a kérelmező a lakhatási támogatás megállapítását kéri. 
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(5) Lakhatási támogatás havi összege 3.000.-forint. 

(6) A lakhatási támogatást természetbeni szociális ellátás formájában kell nyújtani. A természetbeni 

szociális ellátás formájában megállapított lakhatási támogatás folyósítása a szolgáltató részére 

történik. 

(7) A lakhatási támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. A 

támogatást 12 hónapra kell megállapítani. A jogosultság megszüntetése esetében a megszüntetés 

dátuma az okot adó körülmény bekövetkezte hónapjának utolsó napja. 

(8) A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a 

lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az 

albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 

(9) A lakhatási támogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését megelőzően 

normatív lakásfenntartási támogatás került megállapításra, a jogosultsága fennállásáig. 

 

III. FEJEZET 

Rendkívüli települési támogatás 

12. § 

 

(1) A Képviselő-testület – átruházott hatáskörben a polgármester – az e rendeletben meghatározottak 

szerint nyújthat rendkívüli települési támogatást eseti jelleggel a létfenntartást veszélyeztető 

rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő 

családok, illetve személyek részére elsősorban a Szt. 45. § (4) bekezdésében meghatározott 

esetekben.  

(2) Rendkívüli települési támogatás (a továbbiakban: támogatás) igényelhető:  

a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére,  

b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére (a továbbiakban: rendkívüli gyógyszersegély),  

c) gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra vagy  

d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra.  

(3) Támogatás állapítható meg annak a személynek – a (13) bekezdésben foglalt kivétellel -, aki a 

(1) bekezdés szerint rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd és családjában 

az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, 

egyedül élő esetén 200 %-át nem haladja meg.  

(4) A támogatás egyszeri összege – a (13) bekezdésben foglalt kivétellel - nem lehet kevesebb, mint 

1.000 Ft.  

(5) Az igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára a támogatás összege – a (13) 

bekezdésben foglalt kivétellel - az adott naptári évben nem haladhatja meg:  

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, amennyiben a kérelmező vagy a 

vele közös háztartásban élő családtagja lakásfenntartási, illetve lakhatási támogatásban részesül,  

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, amennyiben a kérelmező vagy a 

vele közös háztartásban élő családtagja nem részesül lakhatási támogatásban.  

(6) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon rendkívüli 

élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 15 napon belül ismételten benyújtott 

kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra települési támogatás - kivéve az elhunyt személy 

eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén - nem állapítható meg.  

(7) A polgármester a támogatás felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást alátámasztó 

dokumentumok (számla, nyugta stb.) becsatolására hívhatja fel a jogosultat.  

(8) A támogatás kifizetéséről a megállapítást követő 15 napon belül a Mezőkövesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal Kincstári Irodája gondoskodik.  

(9) A rendkívüli gyógyszersegélyre benyújtott támogatás iránti igény megállapításának a (3) 

bekezdésében meghatározottakon túl további feltétele, hogy az igazolt gyógyszer, gyógyászati 

segédeszköz kiadás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át, és 

a kérelmező a kérelem benyújtásának időpontjában nem részesül közgyógyellátásban.  

(10) Rendkívüli gyógyszersegély iránt benyújtott kérelem kötelező melléklete a gyógyszerek, 



 

gyógyászati segédeszközök eseti vagy havi költségéről szóló igazolás.  

(11) A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra igényelt 

támogatás megállapításához csatolni kell a segélyezésre okot adó körülmények igazolására szolgáló 

iratokat.  

(12) A támogatást a gyermekre, illetve a fiatal felnőttre kell megállapítani és a törvényes 

képviselőjének, illetve a fiatal felnőttnek kell folyósítani. Az egy családban élő gyermekek részére 

nyújtható támogatás összege az adott naptári évben nem haladhatja meg a (5) bekezdésében 

meghatározott mértéket.  

(13) 11 12 Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt támogatásra 

jogosult az eltemettető, ha a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg  

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700%-át.  

(14) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt támogatás 

megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított 

számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot. A temetési számlát a szükséges adatok 

feltüntetését követően az eltemettetőnek vissza kell adni.  

(15)13 Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt támogatás 

összege 30.000.-forint.  

(16) 14A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összege a Mezőkövesdi 

Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. által évente kiadott tájékoztatója alapján kerül megállapításra.  

(17) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt 

támogatás iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújthatja be.  

(18) 15A támogatás természetbeni szociális ellátás formában is nyújtható. 

(19) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a kérelmező személy támogatásra válik 

jogosulttá - az egyéb feltételek fennállása esetén - amennyiben a lakókörnyezete rendben tartott az 

alábbiak szerint:  

a) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a kérelmező az általa életvitelszerűen lakott lakást, vagy 

házat  

aa) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja,  

ab) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerű használhatóságát biztosítja,  

ac) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, továbbá,  

ad) az ingatlanhoz tartozó járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti 

zöldsávnak, ároknak úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület méteres körzetén belüli 

területének a gondozását, tisztán tartását, szemét- és gyommentesítését biztosítja.  

b) A polgármester a támogatás megállapítására irányuló kérelem benyújtását követő 3 napon belül a 

közterület-felügyelet útján meggyőződik a lakókörnyezet rendezettségéről.  

c) Amennyiben a lakókörnyezet az a) pontban foglalt feltételeknek nem felel meg, a polgármester 5 

napos határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt – az elvégzendő tevékenység konkrét 

megjelölésével – a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek teljesítéséről ismételt helyszíni 
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szemle során a közterület-felügyelet győződik meg.  

d) A kérelmező köteles az a) pontban felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is 

fenntartani. Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitűzött határidőig nem biztosítja, annak 

támogatás nem állapítható meg.  

da) A jogosultság feltételeként előírt szabályok folyamatos betartását a polgármester a közterület-

felügyelet bevonásával ellenőrzi.  

db) Az ellenőrzést végző a hozzá érkezett megkeresést követő 5 napon belül köteles az ellenőrzést 

elvégezni, és annak eredményét írásban közölni.  

(20) Az előző bekezdésekben meghatározottaktól a polgármester eltérhet, továbbá magasabb 

összegű támogatást állapíthat meg az önmaguk, illetve családjuk létfenntartását veszélyeztető, előre 

nem látható rendkívüli élethelyzetbe kerülő, rászorult személyek részére. Rendkívüli élethelyzet: 

halál, baleset, természeti katasztrófa, lakóépület lakhatatlanná válása.  

 
 

IV. FEJEZET 

Az önkormányzat által saját forrásból biztosított ellátások  

 

13. § 

Az öregségi teljes nyugdíjban részesülő személyek szemétszállítási díjának átvállalása  

 

(1) 16Az önkormányzat azon mezőkövesdi lakóhellyel rendelkező személyek háztartásának 60 

literes űrtartalmú hulladék-gyűjtő edényének hetenkénti gyakorisággal történő ürítésének 

szemétszállítási díját vállalja át, ahol kizárólag:  

a) öregségi teljes nyugdíjban részesülő, vagy 

b) az Szt. 50. § (1) bekezdés ga-gb) pontjai szerint közgyógyellátásban részesülő, vagy  

c) az a)-b) pontban felsorolt feltételeknek megfelelő személyek élnek, vagy 

d) az a)-c) pontban felsorolt feltételeknek megfelelő személyek, és kizárólag ezen személyek 

családjában élők, valamint gyámság-, gondnokság alatt álló személyek laknak; és az egy főre 

jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700 

%-át. 
(2) 17 18 hatályon kívül 

(3) 19 hatályon kívül  

(4) 20A szemétszállítási díjkedvezményre jogosult halála, vagy lakcímváltozása esetén a 

jogosultságot a halál, illetve a változás bekövetkezte hónapjának utolsó napjával kell 

megszüntetni. Amennyiben a szemétszállítási díjkedvezményben részesülő személy a 

jogosultság időtartama alatt meghal, a kedvezmény továbbfolyósítható a vele közös 

háztartásban élő – a jogosultság szempontjából figyelembe vett – személy részére.  

Amennyiben az ellátást igénybe vevő a szemétszállításhoz nyújtott önkormányzati támogatást a 
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tárgyévben teljes egészében igénybe kívánja venni, a kérelmet és annak jogosultságát igazoló 

mellékleteket a tárgyév január 31-ig kell bejelenteni a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati 

Hivatal Hatósági és Szociális Irodájára. A tárgyév január 31. napját követően benyújtott 

kérelmek esetében a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától kell megállapítani a 

kedvezményt. 

(5) 21 22 A szemétszállítási díjkedvezményben részesülők adatait a határozat meghozatalát követő 

hónap 10. napjáig meg kell küldeni a közszolgáltatást végző szerv részére. A közszolgáltatási díj 

számlázásáért felelős szerv a számlát minden negyedévet követő hónap 15. napjáig benyújtja az 

önkormányzat részére. 

14. § 

 

Helyi buszközlekedés igénybevételéhez támogatás  

 

(1) A helyi buszközlekedési támogatás igénybevételére jogosult:  

A korhatár előtti ellátásban, átmeneti bányászjáradékban, öregségi nyugdíjban, rokkantsági 

ellátásban részesülő személy nyugdíjas igazolványa alapján, időskorúak járadékában részesülő 

személy – határozat alapján – feltéve, hogy a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg 

a mindenkori öregségi nyugdíjminimum háromszorosát. 

 

(2)23 A támogatás egyedi határozat alapján átutalással kerül kifizetésre a Mezőkövesdi 

Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. részére. 

15. § 24 

 

Szennyvízberuházás megvalósítása érdekében a lakástakarék-pénztári  

szerződést kötött mezőkövesdi belterületi ingatlan – kivéve egyéb belterület –  

tulajdonos támogatása  

 

hatályon kívül 

 

 

16. § 

 

Zsóry Gyógy- és Strandfürdő belépéséhez támogatás  

 

(1) 25A Zsóry Gyógy- és Strandfürdőbe belépéshez támogatás annak a korhatár előtti ellátásban, 

átmeneti bányászjáradékban, szolgálati járandóságban, öregségi nyugdíjban, rokkantsági 

ellátásban, rehabilitációs ellátásban és időskorúak járadékában részesülő személynek állapítható 

meg, akinek a családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó havi 
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jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 700%-át. 
 

(2) A támogatás maximum 30 alkalommal történő belépéshez állapítható meg azzal, hogy a 

belépőjegy vásárlásához fel nem használt utalványok készpénzre nem válthatóak át.  

(3) Az önkormányzat évente tíz alkalommal - az adott naptári év december 31. napjáig – terjedő 

felhasználásra a mindenkori belépőjegy összegének a 100 %-át (alkalmanként) támogatásként 

biztosítja, további húsz alkalommal pedig - az adott naptári év december 31. napjáig – terjedő 

felhasználásra a mindenkori belépőjegy összegének a 67,5 %-át (alkalmanként) támogatásként 

biztosítja az (1) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltételekkel rendelkező személyek részére. 

A tárgyévben megállapított támogatás fel nem használt része a tárgyévet követő év január 31. 

napjáig külön érvényesítés nélkül felhasználható  

(4) 26 Az önkormányzat évente tíz alkalommal - az adott naptári év december 31. napjáig terjedő 

felhasználásra - a mindenkori belépőjegy összegének 67,5 %-át (alkalmanként) támogatásként 

biztosítja az (1) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltételekkel rendelkező személyek 

kivételével, azon Mezőkövesden lakóhellyel rendelkező személyek részére, akiknek a 

családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 700%-át. 
 

 (5) Család esetében a kérelem egy nyomtatványon is benyújtható.  

(6) A támogatást megállapító határozatnak tartalmaznia kell:  

a) a belépéshez történő támogatás összegét, valamint a belépések számát,  

b) a támogatás igénybevételére jogosító, az önkormányzat által előre gyártott, perforált, szigorú 

számadású „belépésre jogosító utalványt”, sorszámát, melynek megjelenési formáját e rendelet 

melléklete tartalmazza,  

c) a kedvezményes utalvány felhasználásának időtartamát,  

d) a támogatás igénybevételének egyéb feltételeiről tájékoztatást.  

 

 

17. § 

Köztemetés  

  

A települési önkormányzat Képviselő-testülete – átruházott hatáskörben a polgármester – az Szt. 48. 

§-ban foglaltak szerint köztemetést nyújt. 

 

V. FEJEZET 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások  

Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások 

 

18. §  

Étkezés 27 

 

Az étkeztetést az Önkormányzat az Szt. 62. §-ában foglaltak figyelembe vételével a Mezőkövesdi 

Óvoda és Bölcsőde szervezésében biztosítja.  

 

19. § 
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Családsegítés  

 
28A családsegítés feladatait az Önkormányzat az Szt. 64. §-ában foglaltak figyelembe vételével a 

Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ útján biztosítja.  

 

20. § 

Házi segítségnyújtás 

 
29A családsegítés feladatait az Önkormányzat az Szt. 63. §-ában foglaltak figyelembe vételével a 

Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ útján biztosítja.  

 

21. § 

Nappali ellátást nyújtó intézmények 

  

Idősek klubja  

 
30Az önkormányzat az Szt. 65/F. §-ában foglaltaknak megfelelően az idősek klubjában történő 

elhelyezést, a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ keretén belül 

biztosítja.  

 

VII. FEJEZET  

Személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások  

 

22. § 

 

Ápolást, gondozást nyújtó intézmények  

átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények  

 

(1) 31Az Önkormányzat az Szt. 67-68. §-ai alapján az ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos 

intézményi ellátást, valamint átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményi ellátást, a 

Mezőkövesd városban lakóhellyel rendelkező állampolgárok részére az önkormányzat tulajdonában 

álló, illetve a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ által 

működtetett épületekben biztosítja:  

 a) Mezőkövesd, Mátyás király u. 90. (Idősek Otthona)  

 b) Mezőkövesd, Bogácsi u 4. sz. (Időskorúak Gondozóháza)  

(2) Az egyéb ápolást-gondozást nyújtó intézményekben, valamint rehabilitációs intézményekben 

történő elhelyezést az önkormányzat a regionális, vagy a megyei önkormányzat által fenntartott és 

későbbiekben kialakítandó intézményekben biztosítja. Az együttműködési megállapodást az 

önkormányzat nevében a polgármester köti meg.  
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23. §  

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének  

és megszűnésének szabályai, az intézményvezető kötelezettségei  

 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételének módját az Szt. 93.-94/D. 

§-ai szabályozza, az intézményi jogviszony megszűnésére az Szt. 100.-104. §-ai az irányadók. 

(2) 32A mezőkövesdi személyes gondoskodást nyújtó nappali- és átmeneti elhelyezés, illetve a tartós 

bentlakásos intézményi ellátás iránti kérelmet a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és 

Gyermekjóléti Központ vezetőjéhez kell benyújtani.  

(3) Az intézményvezető felvétellel kapcsolatos tapasztalatairól minden év március 31-ig tájékoztatja 

az önkormányzat Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságát.  

(4) Az ellátás igénybevételével, valamint a megállapodásban foglalt kötelezettségekkel összefüggő 

panaszok elintézését elsődlegesen az intézményvezető köteles orvosolni. Az intézményvezetői 

elutasítás következtében a fellebbezések elbírálására a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 

Tanácsa jogosult.  

(5) Az intézményvezető intézkedése elleni panaszt, fellebbezést – orvoslás hiányában – az 

intézményvezető a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa soron következő ülésére 

előterjeszti.  

(6) 33A felvételi eljárás, technikai szabályait, így különösen a felvételi eljárás ügyviteli rendjét, a 

kérelmek nyilvántartásának, irattározásának, tárolásának módját, időtartamát a Mezőkövesdi 

Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ belső szabályzatban határozza meg.  

 

VIII. FEJEZET  

24. §  

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díja  

 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért – ha az Szt. másként nem rendelkezik – térítési 

díjat kell fizetni.  

(2) Az ellátott által fizetendő térítési díjat az Szt. 114-119. §-ai, és a 29/1993. (II.17.) 

Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével az Önkormányzat külön rendeletében 

szabályozza.  

 

IX. FEJEZET 

25. §  

 

Szociálpolitikai kerekasztal  

 

(1) A Képviselő-testület az Szt. 58/B. § (2) bekezdése alapján létrehozza a mezőkövesdi 

szociálpolitikai kerekasztalt. A szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal, illetve 

szükség szerint tartja ülését.  

(2) A szociálpolitikai kerekasztal feladatkörében rendszeresen tájékozódik a szociális törvény 

végrehajtásának helyzetéről, javaslatot tesz a szociális ellátások fejlesztésére, közreműködik a helyi 

szociális szolgáltatás tervezési koncepció kidolgozásában, megvalósulását, végrehajtását 

folyamatosan figyelemmel kíséri.  
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(3) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai: az önkormányzat működési területén szociális 

intézményeket működtető fenntartók képviselői, és az e rendeletben meghatározott szervezetek 

képviselői az alábbiak szerint:  

a) Caritas helyi képviselete  

b) Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete  

c) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Mezőkövesdi Csoportja  

d) Gondoskodás Alapítvány  

e) 34Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ   

f) Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője 

A szociálpolitikai kerekasztal ülésének összehívásáról a polgármester gondoskodik és levezeti az 

ülést. A működéshez szükséges feltételeket a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal biztosítja. 

Az ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 

Hatósági és Szociális Iroda kijelölt munkatársát. 

 

26. § 

Idősügyi Tanács  

 

(1) Az Idősügyi Tanács Mezőkövesd területén élő idős korúak, főleg nyugdíjasok és Mezőkövesd 

Város Önkormányzata közötti folyamatos együttműködés megvalósítása érdekében működik. Célja 

az önkormányzat által a nyugdíjasok életkörülményeit érintő és befolyásoló indítványok, 

kezdeményezések, jogszabály tervezetek városvezetéssel való konzultatív, javaslattételi lehetőséggel 

való megvitatása, az idős korúak körében megfogalmazott közérdekű kérdések érdekvédelmi jellegű 

gondok ismertetése, megvitatása, intézkedések kezdeményezése.  

(2) 35Az Idősügyi Tanács tagjai:  

a) Mezőkövesd Város Polgármestere,  

b) Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális Iroda kijelölt munkatársa,  

c) Nagymama Klub képviselője,  

d) Fegyveres Erők és Rendvédelmi Szervek Nyugdíjas Szervezetének képviselője,  

e) Köztisztviselők és Közalkalmazottak Nyugdíjas Szervezetének képviselője  

f) Pedagógusok Nyugdíjas Szervezetének képviselője, 

      g) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Mezőkövesdi csoportjának képviselője, 

      h) Egészségügyi Dolgozók Nyugdíjas Szervezetének képviselője. 

 

 

27. §  

Érdekképviselet 

 

(1) 36Az Szt. 99. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi 
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Társulás által fenntartott Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 

székhelyen és telephelyenként érdekképviseleti fórumot kell létrehozni, melynek tagjai:  

a) választás alapján a  

aa) Mezőkövesd, Mátyás király út 90. szám alatti székhelyen, intézményi ellátási formát igénybe 

vevők közül 2 fő,  

ab) Mezőkövesd, Bogácsi út 4. szám alatti telephelyen intézményi ellátási formát igénybe vevők 

közül 2 fő,  

ac) Mezőkövesd, Morvay J. u. 1. szám alatti telephelyen 1 fő a házi segítségnyújtásban 

résztvevők közül,  

b) választás alapján az adott telephelyen, székhelyen intézményi ellátási formában ellátottak 

hozzátartozói közül 1-1 fő,  

c) választás alapján az adott telephely, székhely intézmény dolgozóinak képviseletében 1-1 fő,  

d) a Képviselő-testület kijelölése alapján 1 fő, akinek személye valamennyi érdek-képviseleti 

fórumban azonos a Képviselő-testület Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság elnökének 

személyével.  

 

(2) 37Az érdekképviseleti fórum működtetéséről a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és 

Gyermekjóléti Központ vezetője gondoskodik. Az érdekképviseleti fórum ellátja az Szt. 99.§ (4) 

bekezdésében meghatározott feladatokat, működésének és választásának részletes szabályait a 

Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat házirendjében kell meghatározni.  

 

IX. FEJEZET 

Vegyes rendelkezések  

 

28. §  

Értelmező rendelkezések 38 

 

 

E rendelet alkalmazásában az Szt. 4. § és 10.§-aiban foglaltak az irányadók.  

 

29. §  

 

Záró rendelkezések  

 

(1) Ez a rendelet 2015. március 01. napján lép hatályba  

 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Mezőkövesd város Önkormányzatának 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2007. (III.1.) Ök. számú rendelete, és az azt 

módosító 40/2007. (VIII.30.) ÖK számú rendelet, a 55/2007. (XI. 29.) ÖK számú rendelet, a 7/2008. 

(II. 28.) ÖK számú rendelet, 3/2009. (II. 26.) ÖK számú rendelet, 32/2009. (XII. 03.) ÖK számú 

rendelet, 8/2010. (II. 25.) ÖK számú rendelet, 4/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet, 18/2011. 

(VII. 29.) önkormányzati rendelet, 19/2011. (IX. 01.) önkormányzati rendelet. 
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INDOKOLÁS 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. 

törvény (a továbbiakban: Tv.) 2015. március 1. napjától módosította a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) rendelkezéseit. A 

módosítás eredményeként átalakul az állam és a helyi önkormányzatok közötti feladat-

megosztás a szociális ellátások biztosítása területén. 

2015. március 1. napjától az aktív korúak ellátásának megállapítása a jegyző hatáskörből a 

járási hivatal hatáskörbe kerül. A foglalkoztatást helyettesítő támogatást folytatólagosan a 

járási hivatal kezeli tovább, míg a rendszeres szociális segélyt az Szt. 134/B. §-ában 

meghatározottak szerint 2015. február 28-ig a jegyzőnek felül kell vizsgálni, és a 

felülvizsgálat eredményének megfelelően szükséges az ügyeket átadni. Ezt követően az aktív 

korúak ellátása keretében kétféle ellátástípust állapíthat majd meg a járási hivatal: a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatást és új ellátásként az egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatást. A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől ebben a 

formában nem része a szociális ellátórendszernek, a jogosulti kör – az átalakítást követően – 

más ellátásokra válhat jogosulttá.  

2015. március 1. napjától a lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályozás hatályon 

kívül helyezésre kerül az Szt.-ből. Ettől az időponttól kezdődően ezen ellátás biztosítása 

ebben a formában az Szt. alapján nem lehetséges. Kivételt képeznek ez alól azon kérelem 

alapján indult ügyek, amelyek iránt 2014. december 31. napját követően nyújtottak be 

kérelmet, és a 2015. január 1. napján folyamatban lévő ügyek. Ezekben az esetekben a 

támogatást egy év helyett legfeljebb 2015. február 28. napjáig terjedő időtartamra lehet 

megállapítani. A kifizetésekhez a központi költségvetésből a 2014. évi szabályoknak 

megfelelően, azaz az érintett ellátások kifizetett összegének 90 %-ához lehet igényelni 

támogatást.  

Az Szt. önkormányzati segélyezésre vonatkozó rendelkezései 2015. március 1. napját 

követően hatályukat vesztik. Ettől az időponttól kezdve a helyi önkormányzat képviselő-

testülete a pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként – önkormányzati rendeletben 

meghatározott feltételek alapján -, települési támogatást nyújt, a létfenntartást veszélyeztető 

rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal 

küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.  

Az Szt. 2015. március 1-jén hatályba lépő 132. § (4) bekezdés g) pontja szerint felhatalmazást 

kapott a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás 

keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, 

kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait. 

Az Szt. 134/E. §-a szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének a települési 

támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 

ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét 2015. február 28-áig kell megalkotnia. 

A fentiekben leírtaknak megfelelően tehát az önkormányzat által biztosított ellátás neve 2015. 

március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzat 

az általuk támogatandónak ítélt, rendeletben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak 

támogatást. 

A Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja 

fel.  

Az önkormányzatnak lehetősége van arra, hogy a korábbi lakásfenntartási támogatás 

támogatási céljainak megfelelő ellátási formát állapítson meg a települési támogatás keretein 

belül. 

Az Szt. a települési támogatás jogosultsági feltételei tekintetében nem tartalmaz korlátozást, a 

rendelet alkotás során azonban az Szt. általános részében használt fogalmak (pl.: jövedelem, 



 

vagyon, család, háztartás) alkalmazása során, azok meghatározásától nem lehet eltérni. Annak 

eldöntése, hogy az önkormányzat e támogatás keretében mely feltételek teljesülése esetén, 

milyen célokra, milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat 

mérlegelési jogkörébe tartozik. 

Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan 

létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles 

nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az 

önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének 

meghatározásához. A rendkívüli települési támogatás részletes szabályai egy-két módosítás 

kivételével megegyeznek a korábbiakban önkormányzati segélyként elnevezett támogatás 

szabályaival. 

A helyi szabályozás átláthatóságára, gyakorlati alkalmazására tekintettel szükségessé vált a 

szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2007. (III.1.) önkormányzati rendelet hatályon 

kívül helyezése és egy új rendelet megalkotása. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1. §-hoz 

 

A rendelet hatályát rögzíti. 

2. §-hoz 

 

A hatásköri szabályokat határozza meg. 

 

3. §-hoz 

 

Az eljárási szabályokat határozza meg. 

 

4. §-hoz 

 

A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésének szabályait tartalmazza. 

 

5. §-hoz 

 

Az adatkezelésre vonatkozó szabályokat rögzíti. 

 

6. §-hoz 

 

Az ellátási formákat sorolja fel. 

 

7. §-hoz 

 

A személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokat sorolja fel. 

 



 

8. §-hoz 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátásokat sorolja fel. 

 

9. §-hoz 

 

A hajléktalan éjjeli menedékhely és nappali melegedő szociális ellátásokra vonatkozó 

szabályokat tartalmazza. 

 

10. §-hoz 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátásokat sorolja fel, melyet a regionális, vagy 

megyei szervezet, illetve megállapodás útján biztosítja az Önkormányzat. 

 

11. §-hoz 

 

A települési támogatás keretein belül a lakhatási támogatás részletes szabályait határozza 

meg. 

 

12. §-hoz 

 

A rendkívüli települési támogatás részletes szabályait határozza meg. 

 

13. §-hoz 

 

Az öregségi teljes nyugdíjban részesülő személyek szemétszállítási díjának átvállalására 

vonatkozó részletes szabályokat rögzíti. 

 

14. §-hoz 

 

A helyi buszközlekedés igénybevételéhez támogatás szabályait határozza meg. 

 

15. §-hoz 

 

Szennyvízberuházás megvalósítása érdekében a lakástakarék-pénztári szerződést kötött 

mezőkövesdi belterületi ingatlan – kivéve egyéb belterület – tulajdonos támogatása szabályait 

rögzíti. 

 

16. §-hoz 

 

A Zsóry Gyógy- és Strandfürdő belépéshez támogatás igénybevételének szabályait határozza 

meg. 

 

17. §-hoz 



 

A köztemetés szabályait rögzíti. 

 

18. §-hoz 

 

A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások közül az étkeztetés szabályait tartalmazza. 

 

19. §-hoz 

 

A családsegítő szolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 

 

20. §-hoz 

 

A házi segítségnyújtásra a vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 

 

21. §-hoz 

 

A nappali ellátást nyújtó intézményre vonatkozó szabályokat rögzíti. 

 

22-23. §-hoz 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátásokra vonatkozó részletes szabályokat 

határozza meg. 

 

24. §-hoz 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjára vonatkozó rendelkezéseket rögzíti. 

 

25. §-hoz 

 

A szociálpolitikai kerekasztal működésével kapcsolatos szabályokat tartalmazza. 

 

26. §-hoz 

 

Az Idősügyi Tanácsra vonatkozó szabályokat határozza meg. 

 

27. §-hoz 

 

Az érdekképviseletre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 

 

28. §-hoz 

 

Az értelmező rendelkezéseket rögzíti. 

 

29. §-hoz 



 

 

A rendelet hatálybalépését, valamint a hatályát vesztő rendeleteket állapítja meg. 

 

 

 

 

 

 

 


