Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
7/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete
Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról
a 13/2018. (XI.29.) Ö. sz., 7/2020. (II.27.) Ö. sz., 3/2021. (I.8.) Ö. sz. és 7/2021. (III.5.) Ö. sz.
rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalva
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott kizárólagos hatáskörében eljárva, továbbá a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Sztv.) 10.§
(1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26.§-ában, a 32. § (3) bekezdésében, a 48.§ (4)
bekezdésében, a 60. § (3)-(4) bekezdéseiben, 92. §-ában és a 132. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
Rendelet hatálya
1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed az Sztv. 3.§-ban meghatározott személyekre, akik Mezőhegyes
város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.
(2) Az Sztv. valamint e rendelet által szabályozott egyes szociális ellátásokat az e rendeletben
meghatározott önkormányzati szervek az Sztv., a jelen rendelet és az Sztv. végrehajtása tárgyában
hozott magasabb szintű jogszabályok rendelkezései biztosítják.
A Képviselő-testület szociális hatáskörei gyakorlásának átruházása
2. § (1) 5 A Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság dönt:
a) a 10. § (2) bekezdés szerinti települési támogatás iránti kérelmekről
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy
részére adható települési támogatás iránti kérelmekről (a továbbiakban: ápolási támogatás)
(2) A polgármester dönt:
a) a 10.§ (3) bekezdése szerinti települési támogatás iránti kérelmekről
b) köztemetés költségeinek megtérítése alóli felmentésről
c) köztemetés elrendeléséről
(3) A jegyző dönt:
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás
iránti kérelmekről (a továbbiakban: lakásfenntartási támogatás)
b) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapítható
települési támogatás iránti kérelmekről (a továbbiakban: temetési támogatás)
c) szennyvízcsatorna hálózatra rákötési támogatás iránti kérelmekről
Eljárási szabályok
3. § (1) A polgármester tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak
rendkívüli települési támogatást, étkeztetést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak
életét, testi épségét veszélyezteti. A települési támogatás megtérítését a kifizetéstől számított 15 napon
belül követelni kell a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervtől.
(2) A szociális ellátásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos eljárás indítása történhet:
- kérelemre vagy
- hivatalból.
(3) A rendelet II. fejezetében meghatározott ellátások iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál kell
benyújtani.
(4) 6 Szociális alapszolgáltatások igénybevételére irányuló kérelem - az (5) bekezdésben foglalt
kivétellel – a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjénél is benyújtható.

(5) A tanyagondnoki szolgálat szolgáltatási igénybe vételére irányuló kérelmeket a polgármesterhez
kell benyújtani. A kérelem benyújtása történhet közvetlen módon, illetve közvetett módon, a
tanyagondnokok közreműködésével.
4. § (1) Az egyes szociális ellátások iránti kérelmekhez az alábbi mellékleteket kell becsatolni:
a) települési támogatáshoz:
aa) a 14. § kivételével az 1. számú melléklet szerinti jövedelem nyilatkozatot és az azt
alátámasztó igazolásokat,
ab) a 14. § szerinti támogatás iránti kérelemhez a Békés megyei Vízművek Zrt., által
kiadott, a rákötést bizonyító jegyzőkönyv másolatát.
b) az elhunyt személy eltemettetési költségeihez való hozzájárulásként megállapított települési
támogatáshoz:
ba) az 1. számú melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot és az azt alátámasztó
igazolásokat,
bb) a kérelmező vagy a vele azonos címen élő közeli hozzátartozó nevére kiállított
temetési számla eredeti példányát,
bc) az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát.
c) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy
részére adható települési támogatáshoz:
ca) a 3. számú melléklet szerinti kérelmet és igazolást
5. § (1) A 4. § szerinti jövedelemnyilatkozat adatait megfelelően igazolni kell. Igazolásnak minősül
különösen:
a) a munkáltató által kiállított, 2.számú melléket szerinti kereseti igazolás,
b) a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított rendszeres jövedelmek igazolására a
kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvény, vagy pénzintézet által kiállított igazolás
az Igazgatóság által számlára utalt összegről,
c) az önkormányzat és az állami foglalkoztatási szerv által folyósított ellátásokat megállapító
határozat,
d) egyéni vállalkozásból, mezőgazdasági kistermelésből, őstermelésből származó jövedelem
esetén a NAV által kiadott igazolás,
e) ingatlan bérbeadásából származó jövedelem estén a bérleti szerződés,
f) olyan tárgyévben indult vállalkozásnál, ahol nincs előző adóalap, az ügyfél büntetőjogi
felelőssége tudatában tett- egyedi megfogalmazású- nyilatkozat.
(2) Okirattal nem igazolható jövedelemnek kell tekinteni az alkalmi munkából származó, nem
rendszeres jövedelmet.
6. § (1) A szociális ellátásokra való jogosultság megállapításához és az ellátás felülvizsgálatához
szükséges mellékleteket és igazolásokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb a
Polgármesteri Hivatal hiánypótlási felhívásában meghatározott határidőben kell benyújtani.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az 5. § (1) bekezdés d) pontjában jelölt igazolásokat a Polgármesteri
Hivatal hivatalból szerzi be.
7. § (1) 7 A pénzbeni és természetbeni támogatásról a Polgármesteri Hivatal, a szociális
alapszolgáltatásokról a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője az Sztv-ben
foglaltaknak megfelelően nyilvántartást vezet.
(2) Az igények elbírálása során a Polgármesteri Hivatal a kérelmező által közölt adatokat, tényeket,
valamint a szociális helyzetet környezettanulmány során ellenőrizheti.
(3) A támogatások folyósítása és kifizetése a Polgármesteri Hivatal pénzügyi-gazdálkodási csoportján
keresztül történik.
8. § 8 A pénzbeli ellátások felhasználását a jegyző felkérése alapján a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási
Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata munkatársai ellenőrzik. Az ellenőrzés
eredményéről 8 napon belül írásban számolnak be a jegyzőnek.
II. Fejezet
Szociális rászorultságtól függő pénzbeni ellátások
9. § A Képviselő-testület által nyújtott, szociális rászorultságtól függő pénzbeni ellátások:
a) települési támogatás
- rendkívüli települési támogatás

- temetési támogatás
- ápolási támogatás
- lakásfenntartási támogatás
b) szennyvízcsatorna hálózatra rákötési támogatás.
Rendkívüli települési támogatás
10. § (1) 1 Rendkívüli települési támogatásban részesíthetők a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek,
akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy
alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi
kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való
kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások –
vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak, feltéve, hogy a kérelmezőnek
vagy vele egy háztartásban élő családtagjának nincs vagyona.
(2) 2 A Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben települési támogatásban
részesítheti azt a személyt, akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedül élő esetében 180%-át, feltéve,
hogy a kérelmezőnek vagy vele egy háztartásban élő családtagjának nincs vagyona.
(3) Elemi kár, rendkívüli esemény bekövetkezésekor a polgármester települési támogatásban
részesítheti azt a személyt, akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetében 300%-át.
(4) Különös méltánylást érdemlő esetben a Képviselő-testület települési támogatásban részesítheti azt
a személyt, akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 500%-át, egyedül élő esetében 600%-át.
(5) Különös méltánylást érdemlő körülménynek kell tekinteni a kérelmező mindennapi életviteléhez
szükséges, személyi tulajdonát képező ingóságokban – beleértve a személyazonosítást szolgáló
iratokat is – valamint a károsult tulajdonában lévő lakóépületben természeti csapás (földrengés, vihar,
jégeső, rendkívüli mértékű csapadék, belvíz stb.) vagy tűz által bekövetkezett károsodást, illetve ha a
kérelmező saját vagy családja létfenntartását veszélyeztető élethelyzetet hosszantartó vagy súlyos
betegség okozza.
(6) A települési támogatás összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének
a) a (2) bekezdésben meghatározott esetben 300%-át
b) a (3) bekezdésben meghatározott esetben 400%-át.
(7) A (4) bekezdésben meghatározott esetben a Képviselő-testület a települési támogatás összegét
alkalmanként, az élethelyzetre és az egy főre eső jövedelemre figyelemmel állapítja meg.
(8) A kérelem elbírálásakor dönteni kell arról, hogy a települési támogatás pénzbeni vagy
természetbeni ellátás.
(9) A természetbeni ellátások formái:
élelmiszer vásárlási utalvány
közüzemi díjak átutalása
gyógyászati segédeszközök vásárlása
tüzelő.
Temetési támogatás
11. § (1) A jegyző átruházott hatáskörben az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való
hozzájárulásként települési támogatásban részesítheti azt a személyt, akinek a családjában az egy főre
eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át,
egyedül élő esetében 400%-át.
(2) A temetési támogatás összege 50.000.-Ft.

Ápolási támogatás
12. § (1) 15 Ápolási támogatás állapítható meg annak a nagykorú hozzátartozónak, aki 18. életévét
betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg az ápolási díj mindenkori alapösszegének 100 %-át, egyedül élő esetén 150 %-át.
(2) Nem állapítható meg ápolási támogatás annak a személynek, aki:
a) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 41. § (1)
bekezdés a) pontja szerinti ápolási díjra jogosult.
b) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali
ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, óvodai elhelyezésben vagy
gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, illetve
köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő
hallgatója, kivéve, ha
ba) a köznevelési intézményben eltöltött idő a nemzeti köznevelésről szóló törvényben a
köznevelési intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem haladja
meg,
bb) az óvoda vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetve a
felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem
haladja meg,
bc) a köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó
szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres
közreműködésével valósítható meg,
(3) A támogatást 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) a (2) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be.
(4) Az ápolt személy halála esetén az ápolási támogatás folyósítását a halál időpontját követő második
hónap utolsó napjával kell megszüntetni.
(5) 16 Az ápolási támogatás havi összege az ápolási díj mindenkori alapösszege.
(6) 9 A Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ házi segítségnyújtást végző szakemberei szükség
szerint ellenőrzik, hogy az ápolást végző személy kötelezettségét teljesíti-e.
(7) Az ápolást végző az alábbi esetekben nem teljesíti kötelezettségét:
a) gondozott táplálása nem felel meg a szakmai követelményeknek,
b) a gondozott és lakókörnyezete higiénés körülményei nem megfelelőek,
c) nem biztosított a gondozott rendszeres felügyelete,
d) az ápolást végző nem teljesíti a gondozott orvosi ellátása biztosításával kapcsolatos
kötelezettségeit,
e) nem megfelelő az ápolást végző mentális állapota.
(8) Az ellenőrzést végző a vizsgálat eredményéről 8 napon belül írásban számol be a jegyzőnek.
Lakásfenntartási támogatás
13. § (1) 3 Lakásfenntartási támogatás annak a személynek nyújtható, aki a (2) bekezdésben
meghatározott szobaszámúnál nem nagyobb lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló egyéb
helyiségben lakik , és a háztartásban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetében 250 %-át, és a kérelmezőnek vagy
vele egy háztartásban élő családtagjának nincs vagyona, valamint
a) a lakásfenntartásra nyújtott támogatás esetén a lakásfenntartás havi költsége eléri a háztartás
havi összjövedelmének 30 %-át,
b) a lakás fűtéséhez nyújtott támogatás esetén a lakás fűtési költségének havi összege eléri a
háztartás havi összjövedelmének 20 %-át.”
(2) Figyelembe vehető lakásméretek:
2 személyig
2 lakószoba,

3 személyig
2 és ½ szoba,
4 személyig
3 lakószoba.
Minden további személy esetén egy szobával nő a lakásigény mértéke.
(3) A 13. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában a lakásfenntartási kiadások körében figyelembe
kell venni:
a) lakbért vagy albérleti díjat,
b) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletét,
c) csatornahasználati díjat,
d) szemétszállítás költségét,
e) közös költséget,
f) tüzelőanyag költségét,
g) gázfogyasztás számla szerinti költségét,
h) a villanyáram számla szerinti költségét,
i) a vízfogyasztás számla szerinti költségét.
(4) A 13. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában költség a lakás fűtéséhez használt hőenergia fűtési
szezonban felmerülő költségének, díjának számla szerinti összege.
(5) A támogatást havi összegben kell megállapítani, mely az alábbi célokra használható fel:
a) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztése,
b) közüzemi szolgáltató szervezetnél energia-, víz-, és csatornadíj fizetésére, tüzelőanyag
megvásárlására, szemétszállítási díjra,
c) lakásbérleti, albérleti díj fizetésére.
(6) A kérelem elbírálásakor dönteni kell arról is, hogy a támogatás természetbeni, vagy pénzbeli, és az
milyen célra használható fel.
(7) Egyedi fűtésű lakások fűtéséhez nyújtott támogatás megállapításánál abban az esetben, ha a (3)
bekezdés f) pontjában szereplő számlát a kérelmező a kérelemhez nem tudja benyújtani, utólagos
elszámolási kötelezettséget kell megállapítani.
(8) A lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztésében, közüzemi díj megfizetéséhez megállapított
támogatást közvetlenül a pénzintézethez, illetve a szolgáltatónak kell átutalni.
(9) A támogatás a fűtési költség megfizetéséhez nyújtott támogatás kivételével naptári évre szól.
(10) A fűtési költséghez nyújtott támogatást a naptári évben fűtési idényre kell megállapítani.
(11) A támogatás iránti kérelmet folyamatosan lehet benyújtani, és azt évente meg kell újítani.
(12) A támogatás mértéke a 13. § (1) bekezdése a) pontja alkalmazásában havi 5.000,-Ft.
(13) A támogatás mértéke a 13. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában
a) 1 szobás lakás fűtése esetén havi
6.000,-Ft
b) 2 szobás lakás fűtése esetén havi
7.000,-Ft
c) 3 szobás vagy ennél nagyobb lakás
fűtése esetén havi
8.000,-Ft.
Szennyvízcsatorna hálózatra rákötési támogatás
14. § (1) Szennyvízcsatorna hálózatra rákötési támogatásra jogosult az a magánszemély, aki
Mezőhegyes város közigazgatási területén lakóingatlan tulajdonosa, bérlője vagy használója, a
lakóingatlanát ráköti a szennyvízcsatorna hálózatra, és maradéktalanul teljesítette az önkormányzattal
szemben tárgyévben fennálló gyűjtőcsatorna építéssel kapcsolatos kötelezettségét.
(2) A támogatás mértéke 5.000,-Ft abban az esetben, ha a csatorna bekötő vezeték közterületi szakasza
teljes mértékben kiépült és a rákötésnek egyéb akadálya nincs.
(3) A támogatás mértéke 10.000,-Ft abban az esetben, ha a csatornabekötő vezeték közterületi
szakasza nem teljes hosszában, vagy egyáltalán nem épült meg.
III. Fejezet
Természetben nyújtott szociális ellátások
15. § (1) Az eltemettetésre köteles személy, kérelmére, a köztemetés költségeinek megtérítése alól
részben vagy egészben mentesíthető abban az esetben, ha a családjában az egy főre eső havi
jövedelem nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum összegét, egyedül élő esetében annak 150 %-át.
(2) Ha az eltemettetésre köteles személyt a polgármester a köztemetés költségeinek megtérítésére
kötelezi, a kötelezett kérelmére részletfizetést engedélyezhet.

(3) A megtérítés havi törlesztő részleteinek összegét a kérelmező vagyoni, jövedelmi viszonyainak és
egyéb szociális körülményeinek figyelembe vételével, de legalább havi 5.000,-Ft összegben kell
megállapítani.
IV. Fejezet
Szociális alapszolgáltatások
16. § (1) Az alapszolgáltatások formái:
a) tanyagondnoki szolgáltatás
b)
étkeztetés
c)
házi segítségnyújtás
d) családsegítés
e)
nappali ellátás
f) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
(2) A Képviselő-testület:
a) A tanyagondnoki szolgálat szolgáltatásait intézményi háttér nélküli szolgálat
működtetésével, a polgármester irányításával biztosítja.
b) 10 az (1) bekezdés b)-e) pontjaiban meghatározott alapszolgáltatásokat a Mezőhegyesi
Alapszolgáltatási Központ keretein belül biztosítja.
c) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása keretein
belül, Medgyesegyháza város gesztorságával működően biztosítja.
Tanyagondnoki szolgáltatás
17. § (1) A Képviselő-testület a tanyagondnoki szolgáltatást három körzet működtetésével biztosítja e
rendelet 4. számú mellékletében foglalt területi leírás szerint.
(2) A tanyagondnokok feladatai:
a) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása:
- gyógyszerkiíratás- gyógyszerkiváltás, orvosi rendelésre szállítás a belterületre,
háziorvosok, védőnők kiszállítása,
b) szociális ellátásokhoz való hozzájutás biztosítása:
- közreműködés az étkeztetésben
- szociális intézményekbe való bejutás biztosítása
- családgondozó, házi szociális gondozó kiszállítása
- helyi szociális szükségletek, egyéb szolgáltatási igények, információk közvetítése
az önkormányzat és a lakosság között
c) segítségnyújtás eseti ügyintézésben:
- Polgármesteri Hivatalnál
- pénzintézeteknél
- közüzemi szolgáltatóknál
d) városi havilap eljuttatása a majori lakossághoz
e) kulturális, sport, egyéb városi rendezvényeken való részvétel biztosítása, a rendezvények
propagálása
f) lakossági szolgáltatások:
bevásárlások
háztartási gépek javításának intézése
tápbeszerzés
energiahordozók beszerzése (gázpalack, tűzifa)
g) közreműködés az önkormányzati feladatok megoldásában:
árubeszerzés
közfoglalkoztatottak szállítása
segítségnyújtás államigazgatási, önkormányzati ügyek intézéséhez
(3) 4 A tevékenységi naplót a szolgáltatást igénybevevő nem köteles aláírni.
Étkeztetés
18. § (1) Az étkeztetés keretében a jogosult napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni.
(2) Az önkormányzat az étkeztetést

A Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központnál igénybe vehető étkezéssel, helyben
fogyasztással vagy elvitellel, valamint
b) az étel házhoz szállításával biztosítja.
(3) Étkeztetésre elsősorban az a személy jogosult, aki
a) 65. életévét betöltötte
b) korhatárra tekintet nélkül, aki
ba) egészségi állapot miatt: aki a megromlott egészségi állapotát szakorvosi
véleménnyel vagy zárójelentéssel igazolja és a háziorvos javasolja az ellátását,
bb) fogyatékosság, pszichiátriai betegség miatt: aki a fogyatékosságát, pszichiátriai
betegségét szakorvosi véleménnyel vagy zárójelentéssel igazolja és a háziorvos javasolja
az ellátását,
bc) szenvedélybetegség miatt: aki a szenvedélybetegsége következtében beállt szervi
károsodását kórházi vagy szakorvosi zárójelentéssel igazolni tudja és mentálhigiénés
szakorvos, vagy háziorvos javasolja az ellátását,
bd) hajléktalanság miatt: akinek nincs fedél a feje felett vagy az éjjeli menedékhely
lakója és az utcai szociális munkás javasolja az ellátását. Nem jogosult az, akit a család
vagy egyéb személy befogad vagy aki önkényes lakásfoglaló.
(4) Szenvedélybeteg abban esetben részesíthető étkeztetésben, ha a kérelem időpontjában gyógyulása
érdekében kezelést vesz igénybe, hajlandóságot mutat a gyógyulásra.
(5) 12 Pszichiátriai beteg a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központban abban az esetben veheti igénybe
helyben fogyasztással az étkeztetést, ha állapota alkalmas a közösségi életre.
(6) Külön eljárás nélkül kell étkeztetést biztosítani, ha annak hiánya a rászoruló életét, testi épségét
veszélyezteti, illetve a rászoruló önellátásra képtelen.
a)
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Szociálpolitikai kerekasztal
19. § (1) A Képviselő-testület a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok
megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése érdekében szociálpolitikai
kerekasztalt hoz létre.
(2) A szociálpolitikai kerekasztal előzetesen véleményezi a szolgáltatástervezési koncepciót.
(3) 13 A szociálpolitikai kerekasztal tagjai:
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság valamint az Oktatási, Közművelődési,
Turisztikai és Sport Bizottság elnökei
vállalkozásban működtetett bentlakásos szociális intézmény vezetője
Mozgáskorlátozottak Mezőhegyesi Szervezetének vezetője
Vakok -és Gyengénlátók Mezőhegyesi Szervezetének vezetője
Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének vezetője.
(4) A szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik.
Intézményi térítési díj
20. § (1) Térítési díj fizetési kötelezettség terheli az alábbi ellátásokat:
a) étkeztetés
b) házi segítségnyújtás
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
d) nappali ellátás
(2) A szociális ellátások intézményi térítési díját:
a) az étkeztetésre vonatkozóan a rendelet 5. számú melléklete,
b) a kiszállítási díj tekintetében a rendelet 5. számú melléklete,
c) házi szociális gondozás, házi segítségnyújtás esetében a rendelet 6. számú melléklete,
d) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a rendelet 1. számú függeléke,
e) nappali ellátásra vonatkozó szolgáltatás esetében a rendelet 7. számú melléklete
tartalmazza.
Személyi térítési díj
21. § (1) A szociális ellátásért fizetendő személyi térítési díj, az intézményi térítési díj és az
igénybevételi napok szorzatának általános forgalmi adóval növelt összege.

(2) Mentesül a személyi térítési díj megfizetése alól az az ellátott, akinek az egy főre eső havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.
(3) A szociálisan rászorult ellátott által fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a
szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének
a) étkeztetés igénybe vétele esetén a
30 %-át,
b) házi segítségnyújtás igénybe vétele esetén a
25 %-át,
c) házi segítségnyújtás mellett étkeztetés igénybevétele esetén a
30 %-át,
d) nappali ellátás igénybe vétele esetén a
15 %-át,
e) nappali ellátás mellett étkeztetés igénybe vétele esetén a
30 %-át.
(4) Mentesül a nappali ellátás intézményi térítési díjának megfizetése alól az az ellátott, akinek az egy
főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500
%-át.
(5) A személyi térítési díjat előre, legkésőbb az étkezés igénybevételét megelőző utolsó munkanapon
kell megfizetni.
A szociális alapellátások megszüntetése
22. § 14 (1) A Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője a jogosult illetve
hozzátartozója kezdeményezésére a 16. § (1) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott
szolgáltatást megszünteti.
(2) A Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője az alapszolgáltatást megszünteti
abban az esetben, ha:
a) az étkeztetésért illetve a házi segítségnyújtásért megállapított személyi térítési díjat a
díjfizetésre kötelezett személy felszólítás ellenére sem fizeti meg,
b) a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője az ellátás megszüntetéséről,
valamit a megszüntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve
hozzátartozóját.
V. Fejezet
Záró rendelkezések
23. § (1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és tagállamai között társulás
létesítéséről szóló Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodást kihirdető 1994.
évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségnek a szociális tárgyú jogszabályival
összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
24. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 6/2012.(II.29.)
önkormányzati rendelet, és az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 6/2012. (II.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet, a
30/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet, a 6/2014.(III.1.) önkormányzati rendelet és a
13/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet.
Mezőhegyes, 2015. február hó
Mitykó Zsolt
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Kihirdetve: 2015. február 26.
Szentmihályi Ferenc
Jegyző
1. a 13/2018.(XI.29.) Ö.sz. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.
2. a 7/2020. (II.27.) Ö.sz. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.
3. a 13/2018.(XI.29.) Ö.sz. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

Hatályba lép 2018.12.01.
Hatályba lépett 2020.03.01.
Hatályba lép 2018.12.01.

4. a 13/2018.(XI.29.) Ö.sz. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.
Hatályba lép 2018.12.01.
5. a 7/2020. (II.27.) Ö.sz. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.
Hatályba lépett 2020.03.01.
6. a 7/2020. (II.27.) Ö.sz. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.
Hatályba lépett 2020.03.01.
7. a 7/2020. (II.27.) Ö.sz. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.
Hatályba lépett 2020.03.01.
8. a 7/2020. (II.27.) Ö.sz. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.
Hatályba lépett 2020.03.01.
9. a 7/2020. (II.27.) Ö.sz. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.
Hatályba lépett 2020.03.01.
10. a 7/2020. (II.27.) Ö.sz. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.
Hatályba lépett 2020.03.01.
11. a 7/2020. (II.27.) Ö.sz. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.
Hatályba lépett 2020.03.01.
12. a 7/2020. (II.27.) Ö.sz. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.
Hatályba lépett 2020.03.01.
13. a 7/2020. (II.27.) Ö.sz. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.
Hatályba lépett 2020.03.01.
14. a 7/2020. (II.27.) Ö.sz. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.
Hatályba lépett 2020.03.01.
Hatályba lépett 2021.01.08.
15. a 3/2021. (I.8.) Ö.sz. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.
16. a 3/2021. (I.8.) Ö.sz. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.
Hatályba lépett 2021.01.08.
a 7/2021. (III.5.) Ö. sz. rendelet 1.-3. mellékletei 2021.03.05. napján léptek hatályba.

1. számú melléklet a
7/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez
JÖVEDELEMNYILATKOZAT
A) Személyi adatok
1.Az ellátást igénylő neve: ____________________________________________________
(Leánykori név:) ___________________________________________________________
2. Az ellátást igénylő belföldi bejelentett lakóhelyének címe
___________________________________________________________________________
3. Az ellátást igénylő belföldi tartózkodási helyének címe:
___________________________________________________________________________
4. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve:
___________________________________________________________________________
5. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe:
___________________________________________________________________________
6. Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: _______ fő
7. A 6. pontban szereplő közeli hozzátartozók neve:
a) ________________________________________________________________
b) ______________________________________________________________
c)
______________________________________________________________
d) _______________________________________________________________
e) _______________________________________________________________
B) Jövedelmi adatok
Forintban
A jövedelmek típusai
1.

2.

3.

4.

5.

Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és
táppénz
Társas és egyéni
vállalkozásból származó
jövedelem
Ingatlan, ingó
vagyontárgyak
értékesítéséből, vagyoni
értékű jog átruházásából
származó jövedelem
Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (GYED,
GYES, GYET, családi
pótlék, gyermektartásdíj
stb.)

Kérelmező Közeli hozzátartozók jövedelme
jövedelme a)
b) c) d)
e) f) g)

Összesen

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Önkormányzat és
munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás
(munkanélküli járadék,
rendszeres szociális és
nevelési segély,
jövedelempótló
támogatások stb.)
Föld bérbeadásából
származó jövedelem
Egyéb (pl. ösztöndíj,
értékpapírból származó
jövedelem, kis összegű
kifizetések stb.)
Összes bruttó jövedelem
Személyi jövedelemadó
vagy előleg összege
Egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulék összege
Munkavállalói járulék
összege
A család havi nettó
jövedelme összesen [9(10+11+12)]

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ____________ Ft/hó.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a Szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján az önkormányzat az
állami adóhatóság útján ellenőrizheti.
Dátum:. ___________________________________________
__________________________________________________________
az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselőjének aláírása
__________________________________________________________
cselekvőképes hozzátartozók aláírása

2.számú melléklet a
7/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez

KERESETI IGAZOLÁS
Név:_______________________________________________________________________
Lakcím:____________________________________________________________________
Munkáltató neve és címe:
___________________________________________________________________________
A fent nevezett dolgozónak 3 hónapra visszamenőleg elért jövedelme:
Levonások jogcíme:
Bruttó
Táppénz
Hónapok
SZJA, SZTK,
összeg
összege
Munkavállalói járulék

Családi
pótlék

1 évre visszamenőleg egyéb jövedelem (nyereség, jutalom, prémium, stb...)
___________________________________________________________________________
______________
Amennyiben a dolgozó hosszabb ideje van táppénzen, besorolás szerint bérének alakulása a
fentiek szerint.
Földterületből származó jövedelem:
___________________________________________________________________________
Kelt: ________év ______________________ hó _____ nap
Munkáltató részéről aláírás

3. számú melléklet
a 7/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
A rendszeres települési támogatás megállapítására
1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok
1.1. Személyes adatok
1.1.1. Neve:
1.1.2. Születési neve:
1.1.3. Anyja neve:
1.1.4. Születési hely, idő (év, hó, nap):
1.1.5. Lakóhelye:
1.1.6. Tartózkodási helye:
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
1.1.8. Adóazonosító jele:
1.1.9. Állampolgársága:
1.1.10. Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolata:
1.1.11. Telefonszám (nem kötelező megadni):
1.1.12. Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):
1.1.13. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:
1.1.14. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
1.1.14.1.  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
1.1.14.2.  EU kék kártyával rendelkező, vagy
1.1.14.3.  bevándorolt/letelepedett, vagy
1.1.14.4.  menekült/oltalmazott/hontalan.
1.2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
1.2.1. Az ápolási díj megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy:
1.2.1.1.  súlyosan fogyatékos,
1.2.1.2.  fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos,
1.2.1.3.  18 éven aluli tartósan beteg,
1.2.1.4.  18. életévét betöltött tartósan beteg.
1.2.1.5.  kiemelt ápolást igényel, mert egészségkárosodása jelentős, és önellátásra
nem vagy csak segítséggel képes,
1.2.1.6.  kiemelt ápolást igényel, mert rá tekintettel a magasabb összegű családi
pótlékot a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló
miniszteri rendeletben meghatározott betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel
folyósítják.
1.2.2. Ha a magasabb összegű ápolási díj megállapítását fokozott ápolást igénylő
súlyosan fogyatékos személyre való tekintettel kérem, egyben tudomásul veszem az ezzel
kapcsolatos vizsgálat elvégzésének szükségességét.
1.2.3. Kijelentem, hogy
1.2.3.1. keresőtevékenységet:
1.2.3.1.1.  nem folytatok,
1.2.3.1.2.  napi 4 órában folytatok,
1.2.3.1.3.  otthonomban folytatok;
1.2.3.2. nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok;
1.2.3.3. rendszeres pénzellátásban
1.2.3.3.1.  részesülök és annak havi összege: .....................,

1.2.3.3.2.  nem részesülök;
1.2.3.4. az ápolási tevékenységet:
1.2.3.4.1.  a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen,
1.2.3.4.2.  az ápolt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén
végzem (a megfelelő aláhúzandó);
1.2.3.5. életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek (a megfelelő
rész aláhúzandó).
1.2.4. Kérjük, jelölje, ha az ápolt személy:
 közoktatási intézmény tanulója,
 óvodai nevelésben részesül,
 nappali szociális intézményi ellátásban részesül,
 felsőoktatási intézmény hallgatója.
1.2.5. Az 1.2.1.5. alpont szerinti jogcímen igényelt kiemelt ápolási díj igénylése esetén
kérjük, jelölje,
 ha rendelkezik a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos, az ápolt személy
tekintetében elvégzett komplex minősítés eredményéről kiállított szakhatósági
állásfoglalásával, bizottsági állásfoglalásával, határozatával vagy hatósági
bizonyítványával és azt a kérelemhez csatolta.
1.2.6. Ha az 1.2.5. alpont szerinti irattal rendelkezik, de azt nem csatolta a kérelemhez, kérjük,
adja meg annak a rehabilitációs szakigazgatási szervnek a megnevezését és címét, amelyik az
ápolt személy komplex minősítésének eredményéről szóló iratot kiállította:
2. Az ápolt személyre vonatkozó adatok
2.1. Személyes adatok
2.1.1. Neve:
2.1.2. Születési neve:
2.1.3. Anyja neve:
2.1.4. Születési hely, idő (év, hó, nap):
2.1.5. Lakóhelye:
2.1.6. Tartózkodási helye:
2.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
2.1.8. Ha az ápolt személy cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében teljesen korlátozott,
a törvényes képviselő neve:
2.1.9. A törvényes képviselő lakcíme:
2.2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat
2.2.1.  Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási díjat
kérelmező hozzátartozóm végezze.
2.2.2.  Hozzájárulok ahhoz, hogy az önkiszolgáló képességem megítéléséhez, ezzel
összefüggésben a fokozott ápolási igény megállapításához szükséges vizsgálatokat
elvégezzék. (Ezt csak akkor kell jelezni, ha az ápolt személy súlyosan fogyatékos és
fokozott ápolást igényel.)
3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Kelt: ............................................................................, ....................................................
..........................................................
az ápolást végző személy aláírása

...................................................
az ápolt személy vagy törvényes képviselője aláírása

4. TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ
A megfelelő választ X-szel kell jelölni, és a hiányzó adatokat ki kell tölteni.
4.1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 42. § (1) bekezdése értelmében
4.1.1. nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha:
4.1.1.1. keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés
kivételével – a napi 4 órát meghaladja,
4.1.1.2. szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos
tanulója, hallgatója,
4.1.1.3. rendszeres pénzellátásban részesül és annak összege meghaladja az ápolási díj
összegét. Nem tekintendő rendszeres pénzellátásnak az a táppénz, amelyet az ápolási
díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységből adódó biztosítási
jogviszony alapján – keresőképtelenné válás esetén – folyósítanak, továbbá az a saját
jogú nyugdíj, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettművészeti életjáradék,
átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás vagy a megváltozott munkaképességű
személyek ellátásairól és egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI.
törvény 33. § (1) bekezdése alapján folyósított rehabilitációs ellátás, amelyet az
ápolási díjban részesülő személy az Szt. 42. § (4) bekezdése alapján kap.
4.1.2. rendszeres pénzellátásnak minősül: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély,
csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti
ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék,
a rehabilitációs járadék, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi
járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi
nyugdíj – kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra
jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult
gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját –, a baleseti táppénz, a
hozzátartozói baleseti nyugellátások, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról szóló törvény alapján folyósított pénzbeli ellátás, a rokkantsági ellátás, a
rehabilitációs ellátás, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak
pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az
időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális
segély, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az
uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás.
4.1.3. fokozott ápolást igényel az a súlyosan fogyatékos személy, aki az alábbi
tevékenységek közül legalább három elvégzésére csak mások segítségével képes:
a) étkezni, vagy
b) tisztálkodni, vagy
c) öltözködni, vagy
d) illemhelyet használni, vagy
e) lakáson belül – segédeszköz igénybevételével is – közlekedni.
4.1.4. kiemelt ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha
4.1.4.1 az ápolt személy a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján a
megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja
szerinti minősítési kategóriába tartozik (egészségkárosodása jelentős és önellátásra
nem vagy csak segítséggel képes), vagy
4.1.4.2. az ápolt személyre tekintettel a magasabb összegű családi pótlékot a kiemelt
ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló miniszteri
rendeletben felsorolt és ott meghatározott súlyosságú betegségre vagy
fogyatékosságra tekintettel folyósítják.

4.2. A kérelem 1.2.4. pontját abban az esetben kell kitölteni, ha az ápolt személy közoktatási
intézmény tanulója, óvodai nevelésben részesül, nappali szociális intézményi ellátásban
részesül vagy felsőoktatási intézmény hallgatója. Az erről szóló igazolást a kérelemhez
csatolni kell.
4.3. A kérelemhez – a kiemelt ápolási díj iránti kérelmet kivéve – minden esetben mellékelni
kell a háziorvos igazolását.
4.4. A kiemelt ápolási díj iránti kérelemhez csatolni kell
4.4.1. a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását, bizottsági
állásfoglalását, határozatát vagy hatósági bizonyítványát az ápolt személy vonatkozásában
elvégzett komplex minősítés eredményéről, vagy
4.4.2. a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló
miniszteri rendelet szerinti igazolást.

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY
A rendszeres települési támogatás megállapításához/kötelező felülvizsgálatához
(Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)
I. Igazolom, hogy
Neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési hely, év, hó, nap:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
 Súlyosan fogyatékos
súlyos fogyatékosságának jellege:  látássérült  hallássérült  értelmi sérült
 mozgássérült, vagy
 Tartósan beteg
Fenti igazolást nevezett részére az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy a
rehabilitációs szakigazgatási szerv .................... számú szakhatósági állásfoglalása vagy
szakvéleménye, vagy a ...................... megyei gyermek szakfőorvos .................... számú
igazolása,
vagy
...........................
fekvőbeteg-szakellátást
nyújtó
intézmény
....................................................... szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott ....................
keltű igazolás/zárójelentés, vagy a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértő Bizottság
.................... számú szakvéleménye alapján állítottam ki.
II. Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy fogyatékossága/betegsége miatt állandó
és tartós gondozásra szorul. A gondozás várható időtartama:
 3 hónapnál hosszabb, vagy
 3 hónapnál rövidebb.
Dátum: ............................................................
..................................................
..................
háziorvos aláírása
munkahelyének címe
P. H.

Tájékoztató a háziorvosi igazolás és szakvélemény kitöltéséhez
A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 41. § (3)
bekezdése szerint az ápolási díjra való jogosultság szempontjából:
1. Súlyosan fogyatékos személy az, akinek
a) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen
hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag
tapintó-halló életmód folytatására képes,
b) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és
spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes, és halláskárosodás miatt a hangzó beszéd
érthető ejtése elmarad,
c) értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma
következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség
miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a
személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek
alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása:
F84.0-F84.9),
d) mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása
a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát
igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy
végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes és állandó ápolásra, gondozásra szorul.
2. Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban
állandó ápolást, gondozást igényel.
Igazolás a rendszeres települési támogatás megállapításához
Igazolom, hogy (név)
Anyja neve:
Születési hely, év, hó, nap:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:
„A” közoktatási intézmény tanulója,
„B” óvodai nevelésben részesül,
„C” nappali szociális intézményi ellátásban részesül,
„D” felsőoktatási intézmény hallgatója.
Az intézmény megnevezése:
Az „A” pontban foglalt esetben az intézményben eltöltött idő a kötelező tanórai foglalkozások
időtartamát
meghaladja nem haladja meg.
A „B”–,,C” pontban foglalt esetben az intézmény igénybevételének, illetőleg a „D” pont
szerinti esetben az intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát
meghaladja nem haladja meg.
Az „A”–,,D” pontban foglalt intézmény igénybevétele az ápolást végző személy rendszeres
közreműködését
szükségessé teszi nem teszi szükségessé.
Dátum: ...................................................
P. H.
..................................................
...................
intézményvezető

4. számú melléklet
a 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Tanyagondnoki szolgálat körzetei

Külterület megnevezése
1. számú körzet
Külsőpereg-Rákóczi major
Belsőperegpuszta major
Belsőperegitanyák major
2. számú körzet
Csatókamarás major
Komlósfecskéspuszta major
Külsőfecskéspuszta major
Újmezőhegyes major
3. számú körzet
Árokospuszta major
Kamaráspuszta major
Kendergyár gyártelep

1. számú melléklet a 7/2021. (III.5.) önkormányzati rendelethez
Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet
5. számú melléklete

Étkeztetés intézményi térítési díja
Intézményi térítési díj alapja: nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltség és a központi támogatás különbözetének az ellátotti létszámra jutó napi összegét.

Alapszolgáltatási Központ

1.
2.

Étkeztetés
Kiszállítási díj

Ellátási
napok
száma
249
249

Intézményi térítási díj alapja
Ellátottak
1 ellátottra
1 ellátottra jutó
száma
jutó működési
támogatás
(fő)
kiadás (Ft)
(Ft)
89
903
282
89
132
-

1 ellátási napra
jutó különbözet
(Ft)
621
132

Az intézményi térítési díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

ÉTKEZTETÉS
ÖNKÖLTSÉGE
2020.évi működési kiadás
- ebből személyi juttatás
- munkaadót terhelő járulék
- dologi jellegű kiadás
2020.évi központi támogatás
1 ellátási napra jutó különbözet

Összeg
(Ft)
20 006 864
2 285 241
371 332
17 350 291
6 254 269

Ellátási napok
száma
249

1 napra jutó
összeg (Ft)
80 349

249

25 118

KISZÁLLÍTÁS
ÖNKÖLTSÉGE
2020.évi működési kiadás
1 ellátási napra jutó különbözet

Összeg
(Ft)
2 916 588

Ellátási napok
száma
249

1 napra jutó
összeg (Ft)
11 713

Ellátottak
száma
(Fő)
89

89

Ellátottak
száma
(Fő)
89

1 ellátottra jutó
összeg (Ft)
903

282
621

1 ellátottra jutó
összeg (Ft)
132
132

1 ebéd
térítési díja
(Ft/ebéd)
460
60

2. számú melléklet a 7/2021. (III.5.) önkormányzati rendelethez
Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet
6. számú melléklete

Házi szociális gondozás intézményi térítési díja
Intézményi térítési díj alapja: nem haladhatja meg a tervezett ellátotti létszámra jutó szolgáltatási önköltség és a központi támogatás különbözetének egy gondozási
órára jutó összegét.
Intézményi térítási díj alapja
Alapszolgáltatási Központ
Ellátási
Ellátottak
1 órára jutó
1 órára jutó
1 órára jutó
Intézményi
napok
száma
működési
támogatás
különbözet
térítési
száma
(fő)
kiadás (Ft)
(Ft)
(Ft)
díj (F/óra)
1. Házi segítségnyújtás
249
25
6 653
3 781
115
Az intézményi térítési díj mentes az általános forgalmi adó alól!

2020.évi működési kiadás
- ebből személyi juttatás
- munkaadót terhelő járulék
- dologi jellegű kiadás
2020.évi központi támogatás

Összeg
Ellátási napok
(Ft)
száma
13 252 638
249
11 332 522
1 906 716
13 400
7 531 382
249
1 órára jutó különbözet

1 órára jutó
összeg (Ft)
6 653

3 781

Ellátottak száma
(Fő)
25

25

1 ellátottra jutó
összeg (Ft)
266

151
115

3. számú melléklet a 7/2021. (III.5.) önkormányzati rendelethez
Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet
7. számú melléklete
Nappali ellátás intézményi térítési díja
Intézményi térítési díj alapja: nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltség és a központi támogatás különbözetének az ellátotti létszámra jutó napi összegét.

Alapszolgáltatási Központ

1. Nappali szociális ellátás

Ellátási
napok
száma
249

Ellátottak
száma
(fő)
19

Intézményi térítási díj alapja
1 ellátottra
1 ellátottra jutó
jutó működési
támogatás
kiadás (Ft)
(Ft)
3 481
961

1 ellátási napra
jutó különbözet
(Ft)
2 520

Az intézményi térítési díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

2020.évi működési kiadás
- ebből személyi juttatás
- munkaadót terhelő járulék
- dologi jellegű kiadás
2020.évi központi támogatás

Összeg
Ellátási napok
(Ft)
száma
16 470 080
249
8 758 172
1 465 646
6 246 262
4 545 682
249
1 ellátási napra jutó különbözet

1 napra jutó
összeg (Ft)
66 145

18 256

Ellátottak száma
(Fő)
19

19

1 ellátottra jutó
összeg (Ft)
3 481

961
2 520

Intézményi
térítési
díj (Ft/nap)
120

1. számú függelék
a 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Intézményi térítési díj alapja
Jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás

Intézményi
térítési
díj (Ft/fő/nap)

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ RÁSZORULTAKRA VONATKOZÓ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ
1.

Jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás

-

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS KÖRÉBE NEM TARTOZÓ SZEMÉLYRE VONATKOZÓ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ
1.

Jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás

Támogató
szolgálat
Térítési díj összege
(Ft + ÁFA)

100

Jogosultak részére
történő szállítás
térítési díja
(Ft/km)
40

Támogató
szolgálat
Térítési díj összege

SZABAD KAPACITÁS TERHÉRE TÖRTÉNŐ SZEMÉLYI SZÁLLÍTÁS DÍJAI
JAZ-859 forgalmi rendszámú
KBG-099 forgalmi rendszámú
gépjármű esetén
gépjármű esetén
(Ft/km)
intézményi (Ft/km)
(Ft/km)
intézményi (Ft/km)
140
94
266
119

SZABAD KAPACITÁS TERHÉRE TÖRTÉNŐ SZEMÉLYI SEGÍTÉS DÍJAI
Jövedelemkategóriák szerint
75.500,-Ft alatt
75.501-95.500,-Ft
95.501-105.500,-Ft 105.501,-Ft felett
(Ft/óra)
(Ft/óra)
(Ft/óra)
(Ft/óra)
270
550
1 100
2 210

