MOSONSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
4/2019. (III.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI
SZABÁLYOZÁSÁRÓL
Mosonszentmiklós község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3)
bekezdésében, 45. §-ában, 58/B. § (2) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés a) pontjában és Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
I. Cím
Hatásköri rendelkezések
1. §
(1) A szociális törvényben, valamint e rendeletben meghatározott feltételek szerint
Mosonszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) alapján átruházott
hatáskörében a polgármester dönt:
a) 6 § (4) bekezdése szerinti rendkívüli települési támogatás megállapításáról,
b) temetési támogatásról,
c) köztemetés költségének megtérítése alóli mentesítésről
d) beiskolázási támogatásról
(2) A Képviselő-testület dönt:
a) rendkívüli települési támogatásról,
b) ápolási célú települési támogatásról,
c) lakhatási támogatásról,
d) gyógyszertámogatásról
e) karácsonyi támogatásról.
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Eljárási rendelkezések
2. §
(1)A szociális, gyermekjóléti ellátások iránti kérelmet - az igénylésre rendszeresített
nyomtatványon - lehet benyújtani a Mosonszentmiklósi Polgármesteri Hivatalnál (a
továbbiakban: Hivatal).
(2) A havi rendszerességgel adott támogatásokat utólag, minden hónap 5-ig kell folyósítani.
II. Fejezet
PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK
II. Cím
A települési támogatás formái
3. §
Települési támogatás formái:
a) rendkívüli (eseti) települési támogatás;
b) ápolási célú települési támogatás;
c) lakhatási támogatás;
d) gyógyszertámogatás;
e) temetési támogatás;
f) beiskolázási támogatás;
g) köztemetés;
h) karácsonyi támogatás
Rendkívüli települési támogatás
4. §
(1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek részére, amennyiben az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem
haladja meg
a) a családban élők esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át,
b) egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át,
(2) A rendkívüli települési támogatás eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra
negyedéves rendszerességgel adható.
(3) A rendkívüli települési támogatás összege – a segélyezett összes körülményeinek
mérlegelése függvényében – esetenként legalább 5.000,- Ft legfeljebb 14.250 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben foglalt jövedelmi viszonyoktól eltérően és a (3) bekezdésben
meghatározott összegtől eltérően halasztást nem tűrő, sürgős esetben (természeti csapás,
katasztrófa, baleset stb.) a polgármester jogosult rendkívüli települési támogatás
megállapítására.
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Ilyen esetben a segély iránti kérelem elbírálásához szükséges igazolások előzetes
beszerzésétől is el lehet tekinteni. A kérelem elbírálásához szükséges igazolásokat utólag
pótolni kell.
5. §
(1) A szilárd tüzelőanyag támogatás fűtési időszakban, szeptember 1. és április 30. között
igényelhető.
(2) A szilárd tüzelőanyag támogatás egy személynek, valamint családnak egy fűtési
időszakban maximum négy alkalommal nyújtható.
(3) A szilárd tüzelőanyag támogatás összege – a segélyezett összes körülményeinek
mérlegelése függvényében – esetenként legalább 10.000 Ft és legfeljebb 15.000 Ft lehet.
(4) A természetbeni juttatáshoz kapcsolódó települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy
jogosultnak, egy jogcímen állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és
háztartások számától.
(5) Az (4) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet
és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(6) A rendkívüli települési támogatás természetbeni és pénzbeni ellátásként egyaránt
nyújtható.
Ápolási célú települési támogatás
6. §
(1) Ápolási célú települési támogatás állapítható meg a nagykorú közeli hozzátartozónak, ha
a) 18. életévét betöltött tartós beteg személy gondozását, ápolását végzi;
b) kora, egészségi állapota alapján alkalmas az ápolt személy gondozási és ápolási igényére
tekintettel a feladat ellátására;
c) családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170%-a
egyedülálló esetében a 220% és vagyonnal nem rendelkeznek.
(2) Nem állapítható meg ápolási támogatás keresőtevékenységet folytató kérelmező részére,
amennyiben keresőtevékenységet – otthon végezhető munka kivételével – legalább napi
négy órában végez.
(3) E paragrafus alkalmazásában hozzátartozó fogalmára az Szt. rendelkezései az irányadók.
A kérelemhez csatolni kell
- a jövedelemigazolásokat,
- háziorvosi igazolást tartós betegség fennállásáról.
(4) A támogatás havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott
ápolási díj alapösszegének 80%-a.
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(5) Az ápolási kötelezettség teljesítését a képviselő - testület a szociális ügyekkel foglalkozó
köztisztviselő útján rendszeresen ellenőrzi.
(6) Ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző személy több
egymást követő napon nem gondoskodik:
a.) az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről,
b.) az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének biztosításáról,
c.) az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről.
(7) Az ápolási támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha
a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,
b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,
c) az ápolt személy meghal,
d) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási
jogának gyakorlásával felhagyott,
e) jogosultságot kizáró körülmény következik be.
(8) A települési támogatás e §-ban szabályozott formája szolgálati időre jogosít.
Lakhatási támogatás
7. §
(1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez az alábbi települési támogatás
nyújtható:
a) közüzemi díj támogatás különösen áram, víz, gázfogyasztás költségeinek viseléséhez.
(2) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak,
egy jogcímen állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(3) Az (2) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet
és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(4) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a a 1993.
évi III. törvényben meghatározott közeli hozzátartozók jövedelemigazolásokat és a
lakásfenntartási költségek igazolásáról szóló számlákat is.
8. §
(1) A közüzemi díj támogatás havi összege
a) 3.000,-Ft ha a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem 28.500,-Ft alatt van,
b) 2.000,-Ft ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem 28.501 és 57.000,-Ft között van.
(2) A közüzemi díj támogatást egy évre kell megállapítani.
(3) A közüzemi díj támogatás folyósítása havonta a szolgáltató részére történik, annak
összegét a szolgáltató írja jóvá.
4

(4) Azon személyek esetében, akiknél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztás mérő készülék
működik, a lakhatási támogatást elsődlegesen a készülék feltöltéséhez kell biztosítani.
(5) A kérelmezőt a lakhatáshoz kapcsolódó közüzemi díj támogatás a kérelem benyújtását
követő hónap első napjától illeti meg.
Gyógyszertámogatás
9. §
(1) Gyógyszertámogatásban lehet részesíteni a kérelmezőt
a) ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 180%-a, vagy
b) egyedülálló, illetőleg gyermekét egyedül nevelő kérelmező esetében havi jövedelme az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 220%-a, és
c) a havi rendszeres gyógyító ellátásának a gyógyszertár által elismert költsége legalább az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-a, továbbá
d) egészségi állapota alapján vélelmezhető, hogy a c) pontban említett gyógyító ellátás
költsége tartósan, legalább 6 hónapig fennáll.
(2) A támogatás havi összege a gyógyszertár által igazolt költség, de maximum 6.000,-Ft.
(3) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell
- a 1993. évi III. törvényben meghatározott közeli hozzátartozók jövedelemigazolása,
- a gyógyszertár igazolását a havi gyógyszerkiadásról.
(4) Amennyiben a támogatásban részesített a jogosultság időtartama alatt jogosultságot szerez
közgyógyellátásra, a részére megállapított gyógyszertámogatást e naptól meg kell
szüntetni.
(5) Az ellátásban részesülő, amennyiben közgyógyellátásra való jogosultságot szerez, köteles
erről az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni.
(6) Gyógyszertámogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését
megelőzően az Szt. 50. § (3) bekezdése szerinti méltányos közgyógyellátás került
megállapításra, a jogosultsága fennállásáig.
Temetési támogatás
10. §
(1) Települési támogatásként elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás
nyújtható annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, és az
egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.
(2) A segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költség maximum 15 %-a.
(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 250.000,- Ft.
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(4) A kérelem a temetés napjától számított 30 napon belül nyújtható be.
(5) Az igénylésére szolgáló nyomtatványhoz mellékelni kell a temetés költségeiről - a
kérelmező nevére - kiállított számla eredeti példányát, halotti anyakönyvi kivonatot, a 1993.
évi III. törvényben meghatározott közeli hozzátartozók jövedelemigazolása.
Beiskolázási támogatás
11. §
(1) A polgármester az iskolakezdéssel járó kiadások csökkentése céljából a beiskolázáshoz
önkormányzati segélyben részesíti azokat, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 265 %-a.
(2) A beiskolázással kapcsolatos önkormányzati segély iránti kérelmet évente egyszer,
tanévkezdéskor, legkésőbb minden év szeptember 30-ig lehet benyújtani.
(3) A beiskolázási támogatás összege gyermekenként:
a)
b)
c)
d)

általános iskolai alsó tagozatos tanuló esetében 8.000,- Ft
általános iskolai felső tagozatos tanuló esetében 10.000,- Ft
középiskolai tanuló esetében 11.000,- Ft
főiskolán, egyetemen tanuló diák esetén 12.000,- Ft

(4) kötelező melléklete a tanköteles gyermek tanulói jogviszonyának fennállására vonatkozó
igazolás, a 1993. évi III. törvényben meghatározott közeli hozzátartozók jövedelemigazolása.
(5) A támogatás készpénzben nyújtható.
Köztemetés
12. §
Az eltemettetésre köteles személy a térítési kötelezettség alól mentesítendő, akinek a
családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem éri el az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét, valamint a köztemetés költségének megtérítése megélhetését
súlyosan veszélyezteti.
Karácsonyi támogatás
13.§
A képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésének függvényében a karácsonyi
ünnepek előtt, a téli időszak többletkiadásainak csökkentésére a gyermekek törvényes
képviselői, a nyugdíjasok, a fogyatékkal élők, valamint a képviselő-testület általi normatív
döntéssel a lakosság egyéb, az egyenlő bánásmód elvének figyelembe vételével meghatározott
részére vonatkozóan pénzbeli vagy természetbeni szociális ellátást állapíthat meg a képviselőtestület döntésével meghatározott mértékben.
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III. Fejezet
III. Cím
Szociális szolgáltatások
14. §
(1)

Az önkormányzat az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:
a)
étkeztetés
b)
házi segítségnyújtás
c)
családsegítés
d)
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
e)
fogyatékosok nappali ellátása
f)
hajléktalanok nappali ellátása.

(2)

Az önkormányzat az alábbi szakosított szociális ellátásokat biztosítja:
a)
átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény:
aa) hajléktalanok átmeneti szállása.

(3)
A szociális szolgáltatásokat az önkormányzat a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás
Társulási Megállapodása (a továbbiakban: Társulási Megállapodás) alapján, a Kistérségi
Egyesített Szociális Intézmény és a Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató
Központ útján biztosítja.
(4)
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, azok igénybevételének rendjét,
valamint az azokután fizetendő térítési díjakat a Társulási Megállapodásban kijelölt
önkormányzat rendelete tartalmazza.
Helyi Szociálpolitikai kerekasztal
15. §
(1)A Képviselő-testület szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre.
(2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Polgármester,
Jegyző,
Nevelési, oktatási intézmény vezetője,
Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat képviselője
Háziorvos
Védőnő
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IV. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
16. §
(1) A rendelet 2019. április 1. napján lép hatályba.
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Mosonszentmiklós Község Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 15/2015.
(XII.8.) önkormányzati rendelete.

Bedő Csaba s.k.
polgármester

Farkas Judit s.k.
jegyző

Záradék:
A rendelet 2019. március 13-án kihirdetésre került.
Farkas Judit s.k.
jegyző
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