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Balázs Vince polgármester:  
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Képviselő-testületet, a Jegyző Asszonyt a mai 
ülésen. 
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképessége 
biztosított, 2 fő jelen van, 1 fő Képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. 
Az ülésünket megnyitom. 
 
Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. október 15-i ülés napirendi 
pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 

1. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének térítési díjakról szóló 
rendelet megalkotása 

2. Egyéb időszerű kérdések 
3. Téti Kisfaludy Károly ÁMK intézményvezető pozícióra beadott pályázat 

véleményezése 
 
A meghívót mindenki megkapta, kérdezem, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban 
van-e kérdés, hozzászólás?  
 
Amennyiben nincs, szavazást rendelek el a meghívóban kiküldött napirendi pontok 
elfogadásáról. 
 
 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő testülete  
2 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2013.  
(X. 15.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. október 15-i ülés 
napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 

1. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének térítési díjakról 
szóló rendelet megalkotása 

2. Egyéb időszerű kérdések 
3. Téti Kisfaludy Károly ÁMK intézményvezető pozícióra beadott pályázat 

véleményezése 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: - 

Az ülés napirendi pontjai: 

1. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének térítési díjakról szóló 
rendelet megalkotása. 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
  Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző 
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2. Egyéb időszerű kérdések. 
Előadó: Balázs Vince polgármester 

 
3. Téti Kisfaludy Károly ÁMK intézményvezető pozícióra beadott pályázat 

véleményezése. 
Előadó: Balázs Vince polgármester 

 
 
 
Meghívó, hirdetmény, jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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1. MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - 
TESTÜLETÉNEK TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ RENDELET 

MEGALKOTÁSA 
 

Balázs Vince polgármester: 
Átadnám a Jegyző Asszonynak a szót, hogy ismertesse a térítési díjakról szóló rendelet 
tervezetét. 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
Mérges Község Önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló – 
többször módosított – 1993. évi III. törvény 86. § alapján étkeztetés tekintetében 
ellátási kötelezettségének, mint fenntartó és szolgáltató – működési engedély alapján -  
vásárolt szolgáltatás útján a Rábacsécsényi Gábriel étteremmel kötött ellátási 
szerződés útján tesz eleget. Az étkeztetésben részesülők száma jelenleg 2 fő. 
 
A szociális alapszolgáltatás étkeztetés biztosítása a Szt. 62. § és 86. § alapján az 
étkeztetés olyan gondozási forma, amelynek keretében azoknak a szociálisan 
rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezésről kell gondoskodni, akik azt 
önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek 
biztosítani, különösen 

a) koruk 
b) egészségi állapotuk 
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük 
d) szenvedélybetegségük, vagy 
e) hajléktalanságuk miatt. 

 
A szociális étkeztetés jogszabályi háttere: a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális intézmények és szakmai feladatairól szóló, többször módosított 
1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátásokról szóló többször módosított 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendeletet, a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II.17.) Korm. 
rendelet, a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és 
ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII.29.) Korm.rendelet. 
 
A Szt. 115. § (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség 
és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Megmutatja, hogy egy fő ellátása 
mennyibe kerül az önkormányzatnak. Az intézményi térítési díj nem azonos fogalom a 
személyi térítési díjjal. 
A személyi térítési díj az az összeg, amelyet az ellátott ténylegesen megfizet egy általa 
igénybevett szociális étkeztetésért. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az 
intézményi térítési díj összegét. 
A fizetendő személyi térítési díj összegét a polgármester állapítja meg konkrét 
összegben figyelembe véve a szociális étkeztetést igénylő rendszeres jövedelmét 
valamint a Sztv. vonatkozó szabályait, mely szerint a személyi térítési díj nem 
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haladhatja meg a szociálisan rászoruló személy rendszeres jövedelmének 30 %-át 
étkeztetés esetében. 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. 
(II.17.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díjat és a 
személyi térítési díjat étkeztetés esetén napra vetítve kell meghatározni. 
A személyi térítési díj mértéke jövedelemtől függ. A rendelettervezet 1. számú 
melléklete tartalmazza a meghatározott díjakat, illetve 180 Ft kiszállítási díjat is 
tartalmaz. 
Kérem, hogy vitassák meg a rendelettervezetet és döntsenek az étkezési – térítési 
díjakról szóló rendelet megalkotásáról. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Úgy gondolom, hogy kiszállítási díjat ne kérjünk, mivel nincs a településen házi 
segítségnyújtó, ezért a falugondnok feladati közé tartozik az is, hogy segítse az 
időseket. 
 
Pintér Sándor alpolgármester: 
Egyetértek. 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
A rendelet kibővítésre kerül a következő mondattal. A személyi térítési díjhoz 
kapcsolódó kiszállítási díj mindenkori összegét Mérges Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete térítésmentesen biztosítja. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Kérdés, hozzászólás? 
 
Amennyiben nincs szavazást rendelek el az étkezési – térítési díjakról szóló rendelet 
elfogadásáról. 
 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen 
egybehangzó szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (X.16.) 
Önkormányzati rendelete az étkezési – térítési díjakról 

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2013. (X.16.) Önkormányzati rendelete 
az étkezési – térítési díjakról 

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:  
 



7 

Mérges Község Képviselő-testületének 2013. október 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyve. 

 Étkeztetés 
 

1. § (1) A szociális étkeztetés keretében a Képviselő-testület azoknak a szociálisan 
rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik, akik azt 
önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek 
biztosítani  

a) koruk (80. életév felett) 
b) egészségi állapotuk (önellátásra nem képes) 
c) fogyatékosságuk (aki fogyatékossági támogatásban részesül) 
d) hajléktalanságuk miatt.  

 
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott állapot tényét és indokát a háziorvos 
igazolja a rendelet 1. függelékében nyomtatványon. 
  
(3) Az ellátásban részesülő térítési díjat köteles fizetni, ha jövedelemmel rendelkezik. 
 
(4) Ingyenes ellátásban kell részesíteni azt a személyt, aki jövedelemmel és az Szt. 4.§ 
b) pontjában meghatározott vagyonnal nem rendelkezik, valamint nincs eltartásra 
kötelezett és képes hozzátartozója.  
 
(5) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül szociálisan rászorultnak tekintendő 
az a személy, akinek rendszeres havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.  
 
(6) A vagyoni helyzet vizsgálatára a Képviselő-testület szociális étkeztetésért felelős 
munkatársa /továbbiakban: Felelős/ környezettanulmányt készíthet, melynek során 
vizsgálhatja a kérelmező vagyoni helyzetét. 
 
2. § A 1. §-ban foglalt szerinti kérelmezők csak abban az esetben lesznek szociális 
étkezésre jogosultak, ha a Felelős az igazolások és a környezettanulmány együttes 
értékelése alapján megítéli az ellátást. 
 
3. § Az étkeztetés történhet: 

- házhoz szállítással, a Rábacsécsényi Gábriel Étteremből az 1. § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti jogosult esetén 

 
4. §   (1) Az ellátás iránti kérelmet, a Felelőshöz kell benyújtani. 
 (2) A kérelemről a Felelős, annak benyújtását követő 8 napon belül dönt. 
 (3) A Felelős külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkeztetést biztosítani 

annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás 
elmaradása veszélyezteti. 
(4) A szükséges eljárást az ellátás biztosításától függetlenül utólag ilyen esetben 
is le kell folytatni 

 
5. § Az ellátás igénybevételéről a Felelős és az ellátott megállapodást köt. A 

megállapodásban ki kell térni: 
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a) az étkeztetés módjára; 
b) a személyi térítési díj összegére és a megfizetés időpontjára, módjára; 
c) az ellátástól való távolmaradás esetén (pl. betegség, kórházi ápolás, elutazás) 

az előzetes bejelentési kötelezettség szabályaira; 
d) az ellátás megkezdésének időpontjára; 
e) az ellátás megszüntetésének eseteire vonatkozó figyelmeztetésre; 
f) panasztétel lehetőségére. 

 
Intézményi térítési díj 

 
6. § (1) Az étkezésért térítési díjat kell fizetni. A Képviselő-testület az intézményi 
térítési díj mértékét 389 Ft+ÁFA összegben határozza meg. 
 
(2) A térítési díjakra a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 
díjáról szóló 29/1993. Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. 
 
(3) Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy, írásban vállalhatja 
a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben 
az esetben nem kell elvégezni a jövedelemvizsgálatot, ugyanakkor biztosítani kell, 
hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint 
ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg. 
 

Személyi térítési díj 
 

7. § A személyi térítési díj mértékét a rendelet 1. melléklet tartalmazza. 
 
8. § A személyi térítési díjhoz kapcsolódó kiszállítási díj mindenkori összegét Mérges 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete térítésmentesen biztosítja. 
 

Záró rendelkezések 
 

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 
           Balázs Vince  Bereczkiné Dr. Kovács Piroska 
           polgármester                     jegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendeletet Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 15-i 
ülésén fogadta el. 
 
Kihirdetve: 2013. október 16. 
 
   Bereczkiné Dr. Kovács Piroska  
                     jegyző 
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1. számú mellékelt a 6/2013 (X.16.) ÖK rendelethez 
 

 Személyi térítési díj: 

Jövedelmi 
kategóriák 

Öregségi 
nyugdíj 
legkiseb

b 
összegén

ek 
100%-a 

alatt: 

Öregségi 
nyugdíj 

legkisebb 
összegéne
k 100%-

tól 125%-
ig: 

Öregségi 
nyugdíj 

legkisebb 
összegéne
k 126%-

tól- 
150%-ig: 

Öregségi 
nyugdíj 

legkisebb 
összegén

ek 
151%-

tól- 
175%-ig: 

Öregségi 
nyugdíj 

legkisebb 
összegén

ek 
176%-

tól- 
200%-ig: 

Öregségi 
nyugdíj 

legkisebb 
összegén

ek 
201%-

tól- 
225%-

ig:  

Öregségi 
nyugdíj 

legkisebb 
összegén

ek 
226%-

tól- 
250%-

ig:  

Öregségi 
nyugdíj 

legkisebb 
összegén
ek 251%-

tól 

Térítési díj: - 270.- 305.- 345.- 380.- 420.- 420.- 495.- 

Kiszállítási 
díj: 

 
180.- 
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1. számú függelék a 6/2013 (X.16.) számú rendelethez 

 
 
 

EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS 
(háziorvos, kezelőorvos tölti ki) 

 
 
Név (születési név):  
Születési hely, idő:  
Lakóhely:  
Társadalombiztosítási Azonosító Jel:  
1. Mérges Község  Önkormányzatától igényelt szociális étkeztetés igénybevétele 

esetén 
1.1. Önellátásra vonatkozó megállapítások: 

o Önellátásra képes 
o Önellátásra nem képes 

1.2. Fogyatékosság típusa (hallássérült, látássérült, mozgássérült, értelmi sérült): 
  
Fogyatékosságáról orvosszakértői véleményt állítottak-e 
ki?________________________________ 
Fogyatékossági támogatásban részesül-e? 
______________________________________________ 

 
  
Dátum:  
                                                                      
 
 

  _______________________________ 
                             Orvos aláírása 
 

                 P.H. 
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2. EGYÉB IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK 
 

Balázs Vince polgármester: 
Szeptemberben került elfogadásra a közterület-használat szabályairól, a használati díj 
mértékének és fizetési módjának megállapításáról szóló rendelet. Úgy gondolom, hogy 
a rendeletet módosítanunk kellene.  
Véleményem szerint a közintézményektől számított 150 méteren kívül végezhessenek 
csak árusítást, illetve alkalmanként 1000 Ft közterület-használati díj ellenében. 
 
Pintér Sándor alpolgármester: 
Egyetértek. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Szavazást rendelek el a közterület-használat szabályairól szóló 4/2013. (IX.19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen 
egybehangzó szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (X.16.) 
rendelete a közterület-használat szabályairól szóló 4/2013. (IX.19.) 
módosításáról 

 
 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2013. (X.16.) rendelete 

a közterület-használat szabályairól szóló 
4/2013. (IX.19.) módosításáról 

 
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el a 4/2013 (IX.19.) 
számú rendelet módosításáról: 
 

Általános rendelkezések 
 
1. § A 4/2013. (IX.19.) rendelet – a továbbiakban „R” -  6. § (3) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
  6. § (3) A 3. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetben 50 Ft/m2/nap, de  
           alkalmanként minimum 1.000 Ft. 
 
2. §  A „R” kiegészül a 9/A. §-al: Alkalmi árusítás, mozgóboltból történő árusítás, a 
közintézményektől számított 150 méteren kívül végezhető, kizárólag hatósági 
szerződés megkötését követően. 
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Záró rendelkezések 
 
3. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Az ezt követő napon hatályát 
veszti. 
 

Balázs Vince       Bereczkiné Dr. Kovács Piroska 
            polgármester                    jegyző 
 
Kihirdetési záradék: 
 
E rendeletet Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 15-én 
megtartott ülésén fogadta el. 
 
A rendelet kihirdetése, az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel, 
2013. október 16-án megtörtént. 
 
         Bereczkiné Dr. Kovács Piroska 
                                 jegyző 
 
 
Más téma: 
 
Balázs Vince polgármester: 
2 szőnyeget kellene vásárolnunk, a kultúrház és az önkormányzat bejáratához, illetve a 
kultúrházba kellene vásárolnunk egy szemetest. 
 
Pintér Sándor polgármester: 
Rendben. 
 
 
Más téma: 
 
Balázs Vince polgármester: 
Nemzeti zászlóink el van szakadva, ezért vásárolnunk kellene 2 db zászlót. 
 
Pintér Sándor polgármester: 
Rendben. 
 
 
Más téma: 
 
Balázs Vince polgármester: 
A ravatalozóhoz az előtetőt Gintli Gábor helyi vállalkozó fogja elkészíteni. A mai nap 
folyamán méri fel a helyszínt. 
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Más téma: 
 
Balázs Vince polgármester: 
A korábbi Testületi üléseken többször beszéltünk arról, hogy egy fiatalembert 
közmunkára ítélt a rendőrség. Mivel hétköznap dolgozik, ezért hétvégéken fog itt 
dolgozni. Kifesti és lejárólapozza majd az orvosi rendelőt, és az irodát. Hétvégén kezdi 
a munkát. 
 
 
 
A polgármester zárt ülést rendel el, mert hatósági ügy kerül elbírálásra. 
  
 

K.m.f. 
 
 
 
 Balázs Vince    Bereczkiné Dr. Kovács Piroska 
 polgármester                       jegyző 
 
 
 
   


