
 

Sajómercse Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

3/2015.(II.19.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben) 

a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása  

ellenőrzésének szabályairól 

Sajómercse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény (továbbiakban: Szt.) 132. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a települési támogatás megállapításának, 

kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól a következőket 

rendeli el: 

1. 

E renc1113t hatálya kiterjed a Sajómercse településen bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező az Szt. 3. §-ában szabályozott személyekre. 

2. § 

(1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek, családok részére települési támogatást 

biztosít az e rendeletében meghatározottak szerint. 

(2) Települési támogatás keretében igényelhető ellátások: 

a) temetési támogatás  

b) rendkívüli települési támogatás  

c) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  

(3) A települési támogatás pénzbel i és természetbeni formában is nyújtható. A havi 

rendszerességgel nyújtott támogatás havi összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegét. 

(4) Az e rendeletben meghatározott szociális feladat és hatásköröket a polgármester gyakorolja.  

3. § 

(1) Az e rendeletben szabályozott ellátások megállapítása kérelemre történik, melyet az e célra 

rendszeresített, e rendelet mellékletét képező formanyomtatványon kell előterjeszteni. A 

kérelemhez csatolni kell a formanyomtatványban felsorolt — az egyes ellátásokra való 

jogosultság megállapításához szükséges — mellékleteket. 

(2) A kérelmet postai úton vagy személyesen a Sajómercse Önkormányzati Hivatalnál lehet 

benyújtani. 

(3) A kérelem benyújtására az el látás igénylője, annak törvényes képviselője vagy 

meghatalmazottja jogosult. 

(4) A kérelemben foglaltak ellenőrzése céljából az eljáró hatóság ügyintézője  

környezettanulmányt végezhet. 



(5) Az eseti ellátásokat a megállapítást követő 15 napon belül, a rendszeres ellátásokat utólag 

minden hónap 5-éig kell folyósítani. A pénzbeli ellátások folyósítása az önkormányzat 

házipénztárából kerül kifizetésre a kérelmezőnek vagy képviselőjének.  

(6) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmak vonatkozásában a magasabb rendű szociális 

tárgyú jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
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4. § 

(1) A polgármester az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására 

temetési támogatásra jogosult az eltemettető. 

(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt temetési 
támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről az eltemettető 
nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot. A temetési 
számlát a temetési költségekre tekintettel megállapított temetési támogatás összegét vagy a 
kérelem elutasításának tényét az arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára 
rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell adni. 

(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt temetési 

támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség mértékének 30%-a. 

(4) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összege 100.000,- Ft 

(5) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására 
igényelt temetési támogatás iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 90 napos, 
jogvesztő határidőn belül nyújthatja. 

5 § 

( 1) A polgármester rendkívüli települési támogatasra való jogosultságot állapít meg annak a  

személynek, 
a) aki létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy 

tartósan létfenntartási gonddal küzd, és önmaga, illetve családja létfenntartásáról más 
módon nem tud gondoskodni vagy 

b) alkalmanként jelentkező 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 kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének 

elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi 

segítségre szorulnak. 

(2) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki az (1) bekezdés 

szerint rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd illetve alkalmanként 

jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul és családjában az egy főre jutó havi 

jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő vagy 

egyedülálló esetében 150 %-át nem haladja meg. 

(3) A rendkívüli települési támogatás pénzbeli vagy természetbeni ellátásként adott egyszeri 

összege nem lehet kevesebb, mint 3000.—Ft. 

6. § 



• Hatályon kívül helyezte a 6/2018.(VIII.30.) Önkormányzati rendelet. 

(1) * 

(2)A középiskolai, valamint a felsőoktatási intézmények nappali tagozatán tanuló diák  - 
iskolalátogatási igazolás leadását követően – rendkívüli gyermekvédelmi támogatás címen 

10.000.—Ft. azaz Tízezer forint összegű támogatásra jogosult. A támogatás szeptember hónapban 

kerül kifizetésre, a polgármester döntése alapján. 
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3) A napközi otthonos óvodába járó 6. életévét betöltött gyermekek részére, akik naponta bérlettel 

utaznak, a bérlet árának 100 %-át megtéríti az önkormányzat, a polgármester döntése alapján. 

(4 ) Az általános iskolai intézménybe járó tanulók részére, akik naponta bérlettel utaznak, a bérlet 

árának 100 %-át megtéríti az önkormányzat, a polgármester döntése alapján 

(5) A középiskolai tanulók, akik iskolába járáshoz a diákigazolvány alapján váltanak bérletet, azoknál a 

bérlet árának 50 %-át, illetve felsőfokú oktatási intézmény hallgatói részére, akik kollégiumban, vagy 

albérletben laknak a diákigazolvány alapján váltott II. osztályú vasúti menettérti jegy árát, illetve a 

távolsági menettérti autóbuszjegy árát — bejárási költségiekhez történő hozzájárulás címén - havi 

maximum 2 alkalom tekintetében 100 %-ban megtéríti az önkormányzat. Ezen támogatási forma a 

nappali tagozaton tanulmányokat folytató tanulókra, hallgatókra terjed ki. 

7.§ 

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

(2) Hatályát veszti , aszociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 3/2000.(111.03.)  
rendelet és annak módosításáról szóló 4/2000.(IV.03.) 7/2000.(V11.20.) , 13/2000.(X1.20.) , 
8/2002.(VIII.7.) , 9/2003.(VIII.1.) , 3/2004.(111.9.) 

8/2004.(V.28.) ,13/2004.(IX.3.) , 9/2005.(X.27.) , 1/2006.(I.26.), 7/2006.(V1.23.) , 
10/2006.(V111.31.) , 2/2007.(11.16.) , 9/2007.)VI11.29.) ,11/2007.(X.30.) , 5/2008.(V.20.) , 
12/2008.(XI.27.) , 3/2009.(111.25.) , 10/2010.(XII.15.), 3/2011.(II.10.) , 5/2011.(I11.31.) , 
3/2012.(111.01.) , 8/2013.(X11.04.) 3/2014.01.14.) , 6/2014.(I11.31.) rendelet. 

Kovács Zoltán  
polgármester 

 Nagy János 
jegyző  


