MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2013. (XII.20.) RENDELETE
a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában rögzített, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdése felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
(1) A rendelet célja, hogy Mérges Község Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) – a szociális gondoskodás hatáskörébe tartozó feladatainak eleget téve – a
szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében egyes ellátásokra való
jogosultság feltételeit, az eljárás és ellenőrzés rendjét szabályozza.
(2) Az ellátást igénylők kötelesek arra, hogy helyzetük javítása érdekében a tőlük elvárható
módon mindent megtegyenek.
(3) A szociális gondoskodás biztosítása érdekében a Képviselő-testület, valamint annak
szervei, az egészségügyi ellátórendszer és a civil szervezetek kötelesek együttműködni, a
tudomásukra jutott, gondoskodást igénylő problémák megoldását kezdeményezni.
A rendelet hatálya
2. §
(1) E rendelet hatálya kiterjed Mérges község közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási
hellyel rendelkező, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. §-ában, 6. §-ában és a 7. § (1) bekezdésében
meghatározott személyekre.
(2) E rendelet alkalmazásában használt fogalmak tekintetében a Szt. 4. §-ában meghatározott
fogalmakat kell érteni.
II. fejezet
A szociális gondoskodás rendszer
Szociális rászorultságtól függő ellátások formái
3. §
(1) A egyszeri és havi rendszerességgel nyújtható szociális ellátás lehet:
a) pénzbeli támogatás,
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b) természetben nyújtott támogatás.
(2) Pénzbeli támogatások:
a) Aktív korúak ellátása
aa) foglalkoztatást helyettesítő támogatás
ab) havi rendszeres szociális segély,
b) önkormányzati segély
(3) Természetbeni nyújtott támogatások:
a) méltányosság jogcímén megállapított közgyógyellátás,
b) köztemetés,
c) önkormányzati segély.
Hatásköri szabályok
4. §
(1) A képviselő testület hatáskörében pénzbeli és a természetben nyújtott önkormányzati
segélyt, állapít meg.
(2) A képviselő testület a jegyző hatáskörébe utalja 3. § (3) bekezdés a) pontjában szereplő
ellátás megállapítását.
(3) A képviselő- testület által átruházott hatáskörében Polgármester dönt a 3. § (3) bekezdés
b) pontjában meghatározott ellátásról.
(4) A jegyző és a polgármester e rendeletben szabályozott hatáskörébe tartozó ügyekről,
évente egyszer írásban köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
(5) Az Szt.-ben előírt, továbbá e rendeletben szabályozott ellátásokról nyilvántartást kell
vezetni.
Eljárási rendelkezések
5. §
E rendelet az Szt.-vel és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.)
Kormányrendelettel együtt kell alkalmazni.
6. §
(1) A Képviselő-testület és a jegyző hatáskörébe tartozó szociális rászorultságtól függő
pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelmet írásban, a jogszabályban, illetve helyben
erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, - az azon felsorolt mellékletekkel együtt
- kell benyújtani a Téti Közös Önkormányzati Hivatal Rábacsécsényi Állandó
Kirendeltségén /továbbiakban: Hivatal/, mely Rábacsécsény, Deák tér 6. szám alatt
található. A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális
Intézményéhez /továbbiakban: Intézmény/ kell benyújtani a házi segítségnyújtással,
családsegítéssel, kapcsolatos kérelmeket.
(2) A kérelem elektronikus formában történő benyújtására nincs lehetőség. Szóbeli kérelem
esetén az ügyintéző tölti ki a formanyomtatványt, melyet a kérelmezővel alá kell íratni.
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(3) A rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni támogatásra történő jogosultság
elbírálásához a kérelmező köteles a maga és közeli hozzátartozói személyi adatairól,
családja vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, a szükséges igazolásokat
mellékelni, vagy annak hivatalból történő megkéréséhez hozzájárulni.
(4) Amennyiben a kérelmező a szükséges igazolásokat és nyilatkozatokat felszólítás ellenére
nem bocsátja meghatározott időpontig rendelkezésre, kérelmét el kell utasítani.
(5) Képviselő-testület az önkormányzati segély kérelmekről a benyújtást követő 15 napon
belül dönt.
(6) Az ellátást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. A családban
együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét, a rászorultságot egységben kell
vizsgálni. Az ellátásokat úgy kell megállapítani, hogy azok elősegítsék a család
létfenntartási és lakhatási feltételeit.
7. §
A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó jogosulatlanul igénybe vett ellátás összegét az Szt.
17. § (5) bekezdése alapján:
a) csökkentheti vagy elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy
főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250%-át,
b) a kérelmező kérésére részletfizetést engedélyezhet.
A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása, felhasználásának ellenőrzése
8. §
(1) A rendszeres pénzbeli ellátásokat, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig házipénztárból
készpénzben vagy banki átutalással fizeti ki a hivatal.
(2) Az egyszeri pénzbeli ellátások kifizetése a határozat átvételét követően házipénztárból
készpénzben történik.
II. fejezet
PÉNZBELI és TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK
Aktív korúak ellátása
9. §
(1) A települési önkormányzat jegyzője aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg
az Szt. 33. §, 37. § , valamint a 37/A. §-ban foglalt szabályoknak megfelelően.
(2) Az Szt. 37/A. bekezdése szerint a rendszeres szociális segély akkor állapítható meg és
akkor folyósítható, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy – egészségkárosodott
személy kivételével - az Intézmény családsegítőjén (továbbiakban: családsegítő) keresztül
az együttműködési kötelezettségét nyilatkozatban vállalja.
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(3) Az együttműködés eljárási szabályai:
a) Az Intézmény a nyilvántartásba vételt követően haladéktalanul írásban jelzi a
hivatal felé:
- a nyilvántartásba vétel tényét;
- ha az ellátott egészségének visszanyeréséről vagy foglalkoztatásáról szerez
tudomást,
- ha az ellátott nem vállalja a beilleszkedési programban való részvételt,
- nem teljesíti a beilleszkedési programban foglaltakat,
- az együttműködési kötelezettségét egyéb módon megszegi, ill.
- az együttműködési kötelezettségét súlyosan megszegi.
b) A jegyző a segély megszüntetéséről haladéktalanul értesíti az Intézményt.
(4) Az ellátott személy köteles:
a) a Hivatalban adatainak, valamint azoknak a körülményeknek a változásait
bejelenteni, amelyek a jogosultság feltételeit érintik,
b) az Intézmény által szervezett beilleszkedését segítő programban részt venni.
(5) A beilleszkedési programok típusai:
- az Intézménnyel való kapcsolattartást szabályozó program;
- a nem foglalkoztatott személy számára előírt munkavégzésre történő felkészítés,
szinten-tartás (egyéni vagy csoportos foglalkozás keretében),
- tanácsadás (jogi, munkaügyi, pszichológiai)
- képességfejlesztő és életmódformáló foglalkozások, tanácsadások szervezése,
- egészségi állapot és munkaképesség javítását célzó programok, előadások
- alkalmi munkavállalást segítő programok.
- a munkaügyi központnál álláskeresőként történő nyilvántartásba vételre és az
elhelyezkedés érdekében a munkaügyi központtal való együttműködésre kiterjedő
program.
(6) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátását az Szt. 34. § (2), 36. § (2) és 37/B. § (2)
bekezdéseiben foglaltak esetén, továbbá a rendszeres szociális segélyben részesülő
esetében az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésekor.
(7) Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének minősül, ha a kérelmező
nyilvántartásba vétel végett vagy az együttműködésre kijelölt szerv által megadott
időpontban az együttműködésre kijelölt szervnél nem jelenik meg; a beilleszkedését segítő
programról írásban nem hajlandó megállapodni az együttműködésre kijelölt szervvel.
(8) Az Szt. 33. § (7) bekezdése alapján az ellátás megállapításának jogosultsága egyéb
feltételekén a jegyző kötelezi az ellátás jogosultját lakókörnyezete rendezettségének
biztosítására.
a) az általa és családja által lakott lakóingatlan udvarának rendbe- és
tisztántartására,
b) a kert területének rendben tartására, gaz és parlagfű mentesítésére,
c) az ingatlana előtti terület, járda, árok tisztántartására,
d) télen a járda hótól és jégtől való mentesítésére.
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Ápolási díj
10. §
(1) A Képviselő-testület méltányosságból ápolási díjat állapíthat meg az Szt. 43/B. § (1)
bekezdése alapján a 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy ápolását, gondozását
végző - a Polgári törvénykönyv 685. § b) pontja szerinti – hozzátartozónak, az alábbi
feltételek együttes fennállása esetén.
a) háziorvos a kiadott orvosi szakvéleményében igazolja, hogy az önmaga ellátására
képtelen állandó és tartós felügyeletre szoruló tartósan beteg személy előreláthatólag
három hónapnál hosszabb időtartamban, állandó ápolásra, gondozásra szorul.
b) Az ápoló és az ápolt személy közös háztartásban, vagy egyazon településen él.
c) Az ápoló családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a
legkisebb öregségi nyugdíj összegét, egyedül álló esetén a 150%-át.
(2) A kérelmezőnek a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolnia kell az Szt. 43. § (1)
bekezdésében foglaltakat.
(3) Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó:
a) az Szt.42. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben, illetve
b) ha a tartós beteg személlyel eltartási szerződést kötöttek.
(4) E rendelet alapján adható ápolási díj megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos
hatáskört a képviselő-testület gyakorolja.

11. §

(1) Az ápolást végző személy nem jogosult ápolási díjra, ha az alábbi kötelezettségeket nem
teljesíti:
a) Nem gondoskodik az ápolt rendszeres étkezésének biztosításáról.
b) Nem nyújt segítséget a tisztálkodási, öltözködési, illemhely használati igények
kielégítésében, nem gondoskodik a rendszeres tiszta ruhanemű biztosításáról.
c) Nem gondoskodik az ápolt környezetének rendszeres takarításáról, tisztántartásáról.
d) Nem gondoskodik az ápolt orvosi ellátásáról.
(2) A Szt. 42. § (2) bekezdésében felsorolt okok miatt az ápolási díj folyósítását meg kell
szüntetni.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére, a jogosultság
megállapításakor és félévente, valamint a háziorvos jelzésére, vagy szükség szerint az
Intézmény vezető gondozónője helyszíni vizsgálatra jogosult.
(4) Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását, a halál időpontját követő
második hónap utolsó napjával kell megszüntetni.
(5) A méltányossági ápolási díjra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni.
(6) A méltányosságból megállapított ápolási díj összege az éves központi költségvetési
törvényben meghatározott alapösszeg 80%-a.
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Önkormányzati segély
12. §
(1) A Képviselő-testület az Szt.45. §-a szerint pénzbeli vagy természetbeni önkormányzati
segély nyújthat annak a személynek, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról
gondoskodni nem tud.
(2) Természetbeni ellátást kell megállapítani akkor, ha
a) a kérelem erre irányul vagy
b) az ellátásban részesülő életvitele alapján feltételezhető, hogy a segély felhasználása
nem rendeltetésének megfelelően történik
(3) A természetben nyújtott önkormányzati segély lakcímenként egy személynek nyújtható,
melynek formája élelmiszercsomag, a segély meghatározott célra történő átutalása lehet,
(4) Önkormányzati segélyben – halálesthez kapcsolódóan kért önkormányzati segély, illetve a
14. §-ban meghatározottak kivételével – az a rászoruló részesíthető:
a) akinek egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori összegének 160 %-át,
b) gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő szülő esetében, továbbá olyan család
esetében, ahol fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg személy él a
nyugdíjminimum 180 %-át,
c) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200 %-át és vagyonnal nem rendelkezik.
(5) Pénzbeli ellátásként nyújtott önkormányzati segély egy családon belül évi két alkalommal
adható, melynek összege legalább 5.000,-Ft-, de legfeljebb 20.000,-Ft lehet.
(6) A Képviselő-testület az (4) bekezdésben meghatározottaktól eltérve évente egy
alkalommal önkormányzati segélyt adhat, ha a kérelmező arról nyilatkozik, hogy
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzd.
(7) Elemi kár (vis major) esetén a Polgármester 50.000.- Ft-ig terjedő összegig jogosult
önkormányzati segélyt nyújtani - jelen rendeletben megfogalmazott feltételek
teljesülésétől függetlenül. Erről a következő Képviselő-testületi ülésen beszámolni
köteles.
(8) Gyermek születésekor, az anyagi terhek csökkentésére a Képviselő-testület hivatalból
egyszeri 30.000,- Ft összegű önkormányzati segélyt nyújt kelengye vásárlására, a
községben legalább egy éve életvitelszerűen lakó szülők részére.
(9) Önkormányzati segélyt a rászoruló kérelmére vagy bármely más személy jelzésére a
Képviselő-testület által hivatalból is megállapítható.

13. §
(1) A Polgármester halálesettel kapcsolatban önkormányzati segélyt állapíthat meg az Szt. 45.
§ (1) bekezdése szerint annak a személynek, aki az elhunyt eltemettetéséről gondoskodott
és az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 720%-át.
(2) Az Szt. 45. § (6) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve az önkormányzati segély
összege 20 000 Ft. (1. függelék).
(3) Nem részesíthető temetési segélyben az eltemettető az Szt. 45. § (7) bekezdésében
szereplő esetben.
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(4) Az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelem benyújtásához a halotti anyakönyvi
kivonat bemutatása szükséges.
(5) Az eltemettető az önkormányzati segély iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított
60 napon belül nyújthatja be.
14. §
(1) A polgármester a gyermeket, a fiatal felnőttet önkormányzati segélyben részesíti, ha a
gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és a család egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
150%-át.
(2) Fiatal felnőtt részére csak abban az esetben állapítható meg önkormányzati segély, ha
közép vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 24. életévét még
nem töltötte be.
(3) A segély egyszeri összege, gyermekenként ötezer forinttól húszezer forintig terjedhet.
(4) Az (1) bekezdésben foglalt Önkormányzati segély egy naptári éven belül kettő
alkalommal adható.

III. fejezet
Természetbeni nyújtott ellátások
Köztemetés
15. §
(1) A Polgármester gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről az
Szt. 48. §-ában foglaltak szerint.
(2) A Polgármester az eltemettetésre köteles személyt mentesítheti a köztemetés költségeinek
megtérítése alól:
a) részben, ha az eltemettető egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori összegének 200 %-át és:
aa) vagyona az általa lakott családi házon kívül nincs, vagy
ab) az eltemettető gyermekét (gyermekeit) egyedül neveli, vagy
ac) családban fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg személy él.
b) egészben, ha az eltemettető egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 150 %-át és:
ba) vagyona az általa lakott családi házon kívül nincs, vagy
bb) az eltemettető gyermekét (gyermekeit) egyedül neveli, vagy
bc) családban fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg személy él.
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(3) A köztemetés költsége magába foglalja a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló
63/2006. (III.27.) Kormányrendelet 34. §-ában foglaltakat.
Közgyógyellátás
16. §
(1) A jegyző méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg annak a
személynek, akinek gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása
veszélyeztetése nélkül nem képes viselni, és
a) az egy főre jutó jövedelme családban élők esetén az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító
ellátásának a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási
Pénztári Szakigazgatási Szerve (továbbiakban: Egészségbiztosítási Pénztár) által
elismert térítési díjak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %át eléri;
b) jövedelme egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátásnak az
Egészségbiztosítási Pénztár által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 10 %-át eléri.
IV. fejezet
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
17. §
Az Önkormányzat a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújt.
18. §
Szociális alapszolgáltatások:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) családsegítés.
19. §
A szociális alapszolgáltatás keretében nyújtott étkeztetést Mérges Község Önkormányzat
Képviselő-testülete külön rendeletben szabályozza.
Családsegítés
20. §
(1) A családsegítés az Szt. 64. § (1) bekezdése alapján szociális vagy mentálhigiénés
problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok
számára nyújtott szolgáltatás.
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(2) Az Önkormányzat a családsegítést a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Családgondozója útján látja el.

Házi segítségnyújtás
21. §
(1) Az Szt. 63. § (1) bekezdése alapján a házi segítségnyújtást igénybe vevő személyeknek a
saját lakókörnyezetükben kell biztosítani az önálló életvitel zökkenőmentes fenntartása
érdekében az Szt. 63. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt szolgáltatásokat.
(2) Az Önkormányzat a házi segítségnyújtást a Téti Kistérség Sokoróaljai
Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Családgondozója útján látja
el.
Záró rendelkezések
22. §
(1) E rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2008. (V.27.) rendelete és az ezt
módosító 3/2009. (III.17.) rendelete, valamint az önkormányzat által biztosított
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2004. (IX.27.) rendelet 6. §, 7. §-a.
(3) A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után indult ügyekben, illetve a jogerősen el
nem bírált, folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

23. §
E rendelet az Szt. 141. §-ban foglaltakkal összhangban van.

Balázs Vince
polgármester

Bereczkiné dr. Kovács Piroska
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendeletet Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 10-én
megtartott ülésén fogadta el.
Kihirdetve: 2013. december 20.
Bereczkiné dr. Kovács Piroska
Jegyző
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1. függelék a 8/2013. (XII.20) rendelethez
Halálesethez kötött önkormányzati segély összeg nem lehet kevesebb a helyben szokásos
temetési költség 10%-nál.
Mérges községben a helyben szokásos temetési költség összeg: 176 896,-Ft
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