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Meződ Község Polgármesterétől
7370 Meződ, Ságvarj utca 34.

Sas/............ /2020. Tárgy: Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata

10/2020.(TV.2.) számú 
HATÁROZAT

Meződ község polgármestereként a képviselő-testület hatáskörében felülvizsgálva az 
önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát, annak módosítását a határozat mellékletében 
foglaltak szerint elfogadom.

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével országos veszélyhelyzetet 
hirdetett meg és rendkívüli jogrendet rendelt el annak érdekében, hogy a koronavírus 
elterjedését megakadályozza A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVII1. törvény 46. § (4) bekezdése szerint 
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a 
polgármester gyakorolja.
Döntésemet a fent hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján hoztam meg.

Határidő; hatályba lépésre 2020. április 10. 
Felelős: Merk Zsolt polgármester

Meződ, 2020. április 2.



1

Meződ Község Polgármesterétől
7370 Meződ, Ságvári utca 34.

Tárgy: Sásdi központi háziorvosi ügyelet feladat-ellátási szerződése

ll;2020.(IV.30.) számú 
HATÁROZAT

Meződ község polgármestereként a képviselő-testület hatáskörében eljárva a sásdi központi 
háziorvosi ügyelet ellátására a SPED-MF.D Egészségügyi. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel 
kötött feladat-ellátási szerződés módosítását - a szerződés hatályának meghosszabbítását és az 
önkormányzati finanszírozását emelését - a határozat mellékletében foglaltak szerint 
elfogadom.

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével országos veszély  helyzetet 
hirdetett meg és rendkívüli jogrendet rendelt el annak érdekében, hogy a koronavírus 
elterjedését megakadályozza A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011 évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben 
a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja.

Döntésemet a fent hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján hoztam meg.

Határidő: hatalyba lépésre 2020. június 1.
Felelős: Merk Zsolt polgármester

Meződ, 2020. április 30.
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Mezód Község Polgármesterétől
7370 Meződ, Ságvári utca 34.

Tárgy: Meződ Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról 
szóló átfogó értékelés

13/2020.(V.22.) számú 
HATÁROZAT

Meződ község polgármestereként a képviselő-testület hatáskörében eljárva Mezód Község 
Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 2019. évi ellátásáról szóló átfogó 
értékelést elfogadom, a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ elmúlt évi működéséről szóló 
beszámolóját tudomásul veszem.

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) Komi rendeletével országos veszélyhelyzetet 
hirdetett meg és rendkívüli jogrendet rendelt el annak érdekében, hogy a koronavírus 
elterjedései megakadályozza. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben 
a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja.

Döntésemet a fent hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján hoztam meg.

Határidő: 2020. május 31.
Felelős: Merk Zsolt polgármester

Meződ, 2020. május 22.
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Meződ Község Polgármesterétől
7370 Meződ, Sagvári utca 34.

Tárgy: Mecsek-Dráva Ónkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag delegálása

14/2020.(V.25.) számú
HATÁROZAT

Meződ község polgármestereként veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (UI.l 1.) Korm. 
rend, alapján alkalmazandó a katasztrófa védelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdésben foglalt hatáskörömben eljáiva, gyakorolva Meződ Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXX1X. 
törvény 94. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörét, úgy döntök, hogy

a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában 2020. május 25-től Meződ 
községet az önkormányzati választási ciklus végéig delegáltként Dr. Jusztinger János 
képviselje.

A Delegált a Tanácsban szavazatával teljes körűen képxiseli Meződ Község 
Önkormányzatának Képviselő-testületét.

Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Merk Zsolt polgármester

Meződ, 2020. május 25.



Meződ Község Polgármesterétől
7370 Meződ, Ságvári utca 34.

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjának időszakos elengedése

15/2020.(V.25.) számú 
HATÁROZAT

Meződ község polgármestereként Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
hatáskörében eljárva Viszmeg László bérlőnek a Meződ, Ságvári utca 13. szám alatti Italbolt 
helyiség bérletére fizetendő bérleti díj fizetési kötelezettségét 2020. április 1. napjától 2020. 
május 31. napjáig terjedő időszakra a veszélyhelyzeti időszak korlátozásaira tekintettel 
elengedem.

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével országos veszélyhelyzetet 
hirdetett meg és rendkívüli jogrendet rendelt el annak érdekében, hogy a koronavírus 
elterjedését megakadályozza. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben 
a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja.
Döntésemet a fent hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján hoztam meg.

Határidő; közlésre azonnal 
Felelős: Mcrk Zsolt polgármester

Meződ, 2020. május 25.
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Meződ Község Önkormányzata 
,../2020.(VI..... ) önkormányzati rendeleté

Meződ Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról

Meződ Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

!•§
Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésének végrehajtását 52.464 ezer forint költségvetési 
kiadással. 612 ezer forint finanszírozási kiadással, mindösszesen 53.076 ezer forint együttes 
kiadással, ezen belül
a személyi juttatás előirányzatának felhasználását
a munkaadót terhelő járulék előirányzat felhasználását
a dologi kiadások előirányzatának felhasználását
az egyéb működési célú kiadás előirányzatának felhasználását 
az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának felhasználását 
a beruházási kiadás előirányzatának fel használását 
a fejlesztési kiadás előirányzatának felhasználását 
a finanszírozási kiadás előirányzatának felhasználását 
összegben jóváhagyja.

14.844 ezer forint
1.936 ezer forint

12.143 ezer forint
2.951 ezer forint
2.961 ezer forint
7.656 ezer forint
9.973 ezer forint

612 ezer forint

2-§
Az önkormányzati költségvetés 1. § szerinti kiadási előirányzatainak teljesítését címenként a 3. 
számú melléklet tartalmazza.

M
(1) Az önkormányzat a 2019. évi bevételi előirányzatainak teljesítését mindösszesen 72.592 
ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a teljesített bevételek és kiadások által kimutatott 19.516 ezer forintos 
bevételi különbözetet, mint többletet az áthúzódó működési és fejlesztési feladatokra fordítja.

M
A 3. § szerinti bevételek címcnkénti részletezését a 3. számú melléklet, a forrásonkénti bontását a 
2. számú melléklet tartalmazza.

M
(1) Az önkormányzat a 2019. évi záró pénzügyi mérlegét a 2. számú mellékletben foglaltak 
szerint jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat fejlesztési és működési mérleget a 4. számú melléklet, a gördülő 
költségvetésének teljesítést a 12. számú melléklet szerint fogadja el.

M
Az önkormányzat a kiadási főösszegből
a) a felhalmozási és felújítási előirányzatok célonkénti teljesítését az 5. számú melléklet szerinti 
részletezéssel,
b) a pénzeszközátadás és egyéb támogatás előirányzatainak célonkénti teljesítését a 6. számú 
melléklet szerinti részletezéssel,
ej a .... i a 11. ív^zic<czvsscl
jóváhagyja.

?•§
Az önkormányzat a bevételi főösszeg forrásai közül
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a) a feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatás teljesülését a 7. számú melléklet szerinti 
részletezéssel,
b) az önkormányzat sajátos működési bevételeinek teljesítését a 8. számú melléklet szerinti 
részletezessek
c) a felhalmozási és töke jellegű bevételek teljesítését a 9. számú melléklet szerinti 
részletezéssel,
d) a támogatások kiegészítések és átvett pénzeszközök bevételeinek teljesítését a 10. számú 
melléklet szerinti részletezéssel
jóváhagyja, egyben a testület kijelenti, hogy a 2019-ben képződő felhalmozási bevételeit 
felhalmozási célra fordítja, mely tartalmazza a magánszemélyek kommunális adójának 100 %-át 
is. A 2019-ben befolyt magánszemélyek kommunális adóját teljes egészében fejlesztési célra 
fordította.

8-§
(1) A betöltött álláshelyek címenkcnti részletezettségét 2019.12.31-i fordulónappal a 13. számú 
melléklettel hagyja jóvá az önkormányzat.
(2) Az előző évről áthúzódó feladatok 2O19.évi teljesülését a 14.számú melléklet szerint hagyja 
jóvá.
(3) A rendelet 15. számú mellékletével az önkormányzat elfogadja a 2019. évben teljesített 
finanszírozási bevételeket és kiadásokat.
(4) A rendelet 16. számú melléklete mutatja be az önkormányzat összesített vagyonmérlegét.
(5) A rendelet 17. számú melléklete mutatja be az önkormányzat maradvány elszámolását 
összesítve és intézményenként részletezve.
(6) A rendelet 18. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat összesített 
eredménykimutatását.
(7) A rendelet 19. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat törzsvagyonába tartozó 
ingatlanok jegyzékét.

M
A képviselő-testület jelen rendelet l-l 1.számú mellékleteiben meghatározott előirányzatok 
alapján módosítja Meződ Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 
1/2019.(111.01.) önkormányzati rendeletét.

10. §
A jelen rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba.

Meződ, 2020 ................................

Merk Zsolt 
polgármester

A rendelet kihirdetve. 
2020..................................

Dr. Kajdon Béla 
jegyző

Dr. Kajdon Béla jegyző



Időszak: 20l9.év 12 .hó
ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET

1.számú melléklet

Meződ.község Önkormányzata címrendje

Cím 
száma

Cim neve Szakfeladat neve Szakfeladat COFOG Részle
tező

1

Településüzemeltetés

Utak, hidak 999000 045160 0101
1 Temető fenntartás S603C2 013320 0102
1 Közviláoítás 999000 064010 0103
1 önk. ingatlanok hasznosítása 680001 013350 0104
1 Közsécaazdálkodás 999000 066020 Q1Q5
1 Közösségi busz 999000 011130 Q1Q6
1 Mozaókönvvtár 910501 082091 0107
1 Tel.vizeli és vízmin.véd 999000 063020 0108
2 
2 Közfoglalkoztatás

Rövid közfoalalkoztatás________________
Start közfoalalkoztatás

999000
999000

041231
041232

0201
0201

2 Hosszabb közfoalalkoztatás 999000 041233 0201
3

Szociális ellátások

Kölcsönök nyújtása v.tér. 999000 011130 0301
3 Betecséaqel kaocs.ellátásoK 101150 0301
3 Családi támogatások 104051 0301
3 Foaislk.kaocs.ellátások 105010 0301
3 Lakhatással kaocs.ellátások 106020 £301
3 Int ellátottak ellátások 107060 0301
3 Eavéb nem int.ellátások_______________ 107060 0301
4 
4 Igazgatás .Önkormányzati jogalkotás______________

■Qnkorm élsz_________________________
___999003

999000
___ 011130___

018010
£4£J____
0402

5 Faluaondnoki Szotaálat Faluaondnoki Szoloálat 999000 011130 0501
6

EU pályázatok

Mezőaazdasáai tevékenység

EFOP-3.9.2 999000 104060 0601
6 EFOP-1.5.3 999000 104060 0602
6 TELEPÜLÉSKÉP FEJLESZTÉSE 999000 013350 0603
6 KÜLTERÜLETI UTAK 999000 066020 06C4
6 VISMAIOR 999000 045160 0605
6 BELTERÜLETI JÁRDÁK 999000 013350 0506
6 
7

JMAGIABJ.AUéBUSZ________________
Mezőgazdasági

___ 92900.0 .
999000

___ 011130___
042130 0701

1.-7. Meződ összesen



Időszak 2019. év 12 hó 2 számú melléklet Megjegyzés: ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET

Meződ Község Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz. Megnevezés
Eredeti 
előír.

Módosított 
elöir.

Tény Ssz. Megnevezés
Eredeti 
elöir.

Módosított 
előír.

Tény

Bevetelek Kiadások

1 Működési célú támogatások áh.belul 22 103 30 621 30 975 1 Személyi juttatások 12 650 15 008 14 844

Ónkormányzatok működési támogatása 15 293 18 788 18 788 2 Munkaadót terhelő járulékok 2 536 1 938 1 936

2 Felhalmozási célú támogatások áh.belul 8 912 32 £58 30121 3 Dologi kiadások 12 667 13 957 12 143

3 Közhatalmi bevételek 1 774 1 804 1 700 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 630 3 043 2 961

4 Működési bevételek 4 125 2 384 1 719 5 Egyéb működési célú kiadások 500 5 958 2 951

5 Felhalmozási bevetelek 700 835 835 6 Beruházási kiadások 2 400 22 247 7 656

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 7 Felújítási kiadások 10 213 12 460 9 973

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 8 Egyéb felhalmozást célú kiadások 0 0 0

.Koltsegvetesi bevételek 37 614 68 601 65 350 égvetési kiadatok 43 596 74 610 52 464

Költségvetési bev.és kiad, egyenlege - - 12 886 Költségvetési bev.és kiad, egyenlege •5 982 -6 009 -

8 Finanszírozási bevételek 6 594 6 620 7 242 9 Finanszírozási kiadások 612 612 612

Maradvány igénybevétele 6 594 6 620 6 620

Bevetelek összesen 44 208 75 222 72 592 Kiadások összesen 44 208 75 222 53 076'

iFinanszírozás egyenlege 0 0 19 516 {Finanszírozás egyenlege - -



MEZŐD 3. számú melléklet
1

I 2079 I. év/ bevételek és kiadások E ft-ban

cím 
szama

. Előír.
csop.

| sz •'.

Kiem. 
előír, 
szám

Megnevezés
Eredeti 
előir.

Módosított 
©lőir. Tény Tény/ 

modeír

1 T elepülésüzemeltetés

Be
vé

te
le

k

Működési célú támogatások áh.belül 0 0 839 0,00%
1 Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0.00%

2 Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00%
3 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00%
4 Működési bevételek 475 2 164 1 333 61,60%
5 Felhalmozási bevételek 700 835 835 100.00%
6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00%
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00%

Költségvetési bevételek 1 175 2 999 3 007 100,26%

8 Finanszírozási bevételek 0 0 0
____

0,00%

T~T Maradvány igénybevétele 0 0 0 0,00%

Bevételek összesen 1 175 2 999 3 007 100,26%

Ki
ad

ás
ok

1 Személyi juttatások 1 750 3 160 3107 98,33%
2 Munkaadót terhelő járulékok 340 413 409 99,04%
3 Dologi kiadások 7 907 6 238 5 720 91,69%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00%
5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0,00%
6 Beruházási kiadások 1 130 1 393 1 574 112,99%
7 Felújítási kiadások 0 0 0 0,00%
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00%

Költségvetési kiadások 11 127 11 204 10 810 96,48%

9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00%

Kiadások összesen 11 127 11 204 10 810 96,48%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0 0,00%

Bevételek és kiadások egyenlege -9 952 -8 205 -7 803 95,10%
I



MEZŐD 3. számú melléklet
2

2Q19 I. évi b< vételefr és kiadások E ft-ban

cím 
száma

Előír, 
csop.

1 szám

Kiem. 
előír, 
szám

Megnevezés
Eredeti 
előír.

Módosított 
előír. Tény Tény/ 

mód e>r

2 Közfoglalkoztatás

Be
vé

te
le

k

1 Működési célú támogatások áh.belül 6 086 7159 7 503 104,81%

1 Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0.00%
2 Felhalmozási célú támogatások áh.bőiül 0 0 0 0,00%
3 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00%
4 Működési bevételek 0 0 0 0,00%
5 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00%
6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00%
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00%

Költségvetési bevételek 6 086 7 159 7 503 104,81%

8 Finanszírozási bevetelek 0 0 0 0,00%

1 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0,00%

Bevételek összesen 6 086 7 159 7 503 104,81%

Ki
ad

ás
ok

 
t--

---
—

--
---

---
---

---
-

1 Személyi juttatások 4 800 5 995 5 968 99,55%
2 Munkaadót terhelő járulékok 940 544 589 108,36%
3 Dologi kiadások 1 500 500 616 123,20%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00%
5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0,00%
6 Beruházási kiadások Ó 361 361 99,91%
7 Felújítási kiadások 0 0 0 0.00%
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00%

Költségvetési kiadások 7 240 7 400 7 534 101,81%

9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00%

Kiadások összesen 7 240

0

7 400 7 534 101,81%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0,00%

Bevételek és kiadások egyenlege -1 154 -241 -31 12,78%



MEZŐD 3. számú melléklet
3

zeis ■ évi bevételek és kiadások E ft-ban

cím 
száma

Elöir. 
csop. 
szám

Kiom. 
előír, 
szám

Megnevezés
Eredeti 
előír.

Módosított 
elöir.

Tény Tény/ 
mód etr

3 Szociális ellátások________ ____________ _________ ____

Be
vé

te
le

k

1 Működési célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00%

1 Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0,00%
2 Felhalmozási célú támogatások áh belül 0 0 0 0,00%
3 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0.00%
4 Működési bevételek 0 0 0 0,00%
5 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00%
6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00%
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00%

Költségvetési bevételek 0 0 0 0,00%

8 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0,00%

1 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0,00%

Bevetetek összesen 0 0 0 0,00%

Ki
ad

ás
ok

1 Személyi juttatások 0 0 0 0,00%
2 Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0 0,00%
3 Dologi kiadások 0 0 17 0,00%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 630 2 883 2 826 98,05%
5 Egyéb működési célú kiadások 100 100 0 0,00%
6 Beruházási kiadások 0 0 0 0,00%
7 Felújítási kiadások 0 0 0 0,00%
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00%

Költségvetési kiadások 2 730 2 983 2 844 95,34%

9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00%

Kiadások összesen 2 730 2 983 2 844

0

95,34%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0,00%

Bevételek és kiadások egyenlege -2 730 -2 983 -2 844 95.34%



MEZŐD 3. számú melléklet
4

zeis
cím 

száma

1 Előír, 
csop. 
szám

Klem, 
előír, 
szám

Megnevezés
Eredeti 
előír.

Módosított 
előír. Tény Tény/ 

mód est

4 Igazgatás _____

Be
vé

te
le

k

1 Működési célú támogatások áh.belül 15 293 18 937 18 962 100,13%

1 Önkormányzatok működési támogatása 15 293 18 788 18 788 100.00%
2 Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0 0.00%
3 Közhatalmi bevételek 1 774 1 804 1 700 94,26%
4 Működési bevételek 3 500 170 386 227,24%
5 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00%
6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0.00%
7 Felhalmozási colé átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00%

Költségvetési bevételek 20 567 20 911 21 049 100,66%

8 Finanszírozási bevételek 3 601 3 628 4 249 117,12%

___ l_> Maradvány igénybevétele 3 601 3 628 3 628 100,00%

Bevételek összesen 24 168 24 539 25 298 103,09%

Ki
ad

ás
ok

1 Személyi juttatások 2 900 2 997 3 009 100,40%
2 Munkaadót terhelő járulékok 500 500 464 92.75%
3 Dologi kiadások 1 730 2 069 2 108 101,85%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00%
5 Egyéb működési célú kiadások 400 3 022 2 951 97,65%
6 Beruházási kiadások 1 270 0 0 0,00%
7 Felújítási kiadások 0 0 0 0,00%
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0.00%

Költségvetési kiadások 6 800 8 588 8 531 99,34%

9 Finanszírozási kiadások 612 612 612 100,00%

Kiadások összesen 7 412 9 200 9 143 99,38%

120,60%Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 2 990 3 016 3 637

Bevételek és kiadások egyenlege 16 756 15 340 16 155 105,32%



MEZŐD 3.számú melléklet
5

2019 .wl bevételek és. A/áUtf&cAE /U?afl
cím 

száma

( Előír, 
csop.

I szám

Kiem. 
előír, 
szám

Megnevezés
Eredeti 
elöir.

Módosított 
elöir. Tény Tény/ 

mód eir

5 Falugondnoki Szolgálat

Be
vé

te
le

k

1 Működési célú támogatások ah.belül 0 0 0 0,00%

1 Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0.00%
2 Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 14 590 0 0,00%
3 Közhatalmi bevetelek 0 0 0 0.00%
4 Működési bevételek 0 0 0 0,00%
5 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00%
6 Működési celu átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00%
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00%

Költségvetési bevételek 0 14 590 0 0,00%

8 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0,00%
______ ll

Maradvány igénybevétele 0 0 0 0,00%

Bevételek összesen 0 14 590 0 0,00%

Ki
ad

ás
ok

1 Személyi juttatások 0 0 0 0,00%
2 Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0 0,00%
3 Dologi kiadások 0 0 16 0,00%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00%
5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0,00%
6 Beruházási kiadások 0 14 590 0 0,00%
7 Felújitási kiadások 0 0 0 0,00%
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00%

Költségvetési kiadások 0 14 590 16 0,11%

9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00%

Kiadások összesen 0 14 590 16 0,11%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0 0,00%

Bevételek és kiadások egyenlege 0 0 -16 0,00%



MEZŐD 3. számú melléklet
6

\2O19
ii - i

év/ bevételek é$ kiadások E ff-bán

cím 
száma

Előír, 
csop. 
szám

Klem, 
előír, 
szám

Megnevezés
Eredeti 
elöir.

Módosított 
előir. Tény Tény/ 

mód eir

6 EU pályázatok

Be
vé

te
le

k

1 Működési célú támogatások áh.belul 574 4 374 3 590 82,07%

1 Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0.00%
2 Felhalmozási célú támogatások áh.belul 8 912 18 368 30 121 163,99%
3 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00%
4 Működési bevételek 0 0 0 0,00%
5 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00%
6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0.00%
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00%

Költségvetési bevetelek 9 486 22 742 33 711 148,23%

8 Finanszírozási bevételek 2 993 2 993 2 993 100,00%

___ ll Maradvány igénybovátala 2 993 2 993 2 993 100,00%

Bevételek összesen 12 478 25 735 36 704 142,62%

Ki
ad

ás
ok

1 Személyi juttatások 3 200 2 856 2 760 96,64%
2 Munkaadót terhelő járulékok 756 481 474 98.54%
3 Dologi kiadások 1 230 4 849 3 579 73,80%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 160 135 84,38%
5 Egyéb működési célú kiadások 0 2 837 0 0,00%
6 Beruházási kiadások 0 5 722 5 721 99,99%
7 Felújítási kiadások 10 213 12 460 9 973 80,04%
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00%

Költségvetési kiadások 15 398 29 364 22 642 77,11%

9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00%

Kiadások összesen 15 398 29 364 22 642 77.11%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 2 993 2 993 2 993 100.00%

Bevételek és kiadások egyenlege -2 920 -3 630 14 062 -387,38%



3. számú melléklet
7

201* évi bevételek és kiadások E ft-ban

cím 
száma

Előír, 
csop. 
szám

Kiem. 
elóir. 
szám

Megnevezés
Eredeti 
előír.

Módosított 
elöir.

Tény Tény/
mód eir

7 Mezőgazdasági tevékenység

Be
vé

te
le

k

1 Működési célú támogatások áh.belül 150 150 81 53,74%

1 Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0,00%
2 Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00%
3 Közhatalmi bevetelek 0 0 0 0.00%
4 Működési bevételek 150 50 0 0,00%
5 Felhalmozási bevételek Ö 0 0 0,00%
6 Működési celu átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00%
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00%

Költségvetési bevetelek 300 200 81 40,31%

8 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0,00%
___l_L_ Maradvány igénybevétele 0 0 0 0,00%

Bevételek összesen 300 200 81 40,31%

Ki
ad

ás
ok

1 Személyi juttatások 0 0 0 0,00%
2 Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0 0,00%
3 Dologi kiadások 300 300 88 29,30%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00%
5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0,00%
6 Beruházási kiadások 0 181 0 0.00%
7 Felújítási kiadások 0 0 0 0,00%
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00%

Költségvetési kiadások 300 481 88 18.27%

9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00%

Kiadások összesen -n 481 88 18,27%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0 0,00%

Bevételek és kiadások egyenlege 0 -281 -7 2.59%



MEZŐD 3. számú melléklet 
Összesen

2013
cím 

száma

Előír, 
csop. 
szóm

Klem, 
előír 
szám

Megnevezés Eredeti előír.
Módosított 

előír.
Tény Tény/ 

mód eir

J-Lj Meződ összesen ______ ____________________ _______

Be
vé

te
le

k

Működési célú támogatások áh.belül 22103 30 621 30 975 101,15%

1 Önkormányzatok működési támogatása 15 293 18 788 18 788 100.00%
2 Felhalmozási célú támogatások áh.belül 8 912 32 958 30 121 91,39%
3 Kőzhat.< mi bevételűk 1 774 1 804 1 700 94,26%
4 Működési bevételek 4 125 2 384 1 719 72,12%
5 Felhalmozási bevitelek 700 835 835 100,00%
6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00%
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00%

Költségvetési bevételek 37 614 68 601 65 350 95,26%

8 Finanszírozási bevételek 6 594 6 620 7 242 109,38%

______ 1 Maradvány igénybevéte e 6 594 6 620 6 620 100,00%

Bevételek összesen 44 203 75 222 72 592 96.50%

Ki
ad

ás
ok

1 Személyi juttatások 12 650 15 008 14 844 98,91%
2 Munkaadót terhelő járulekok 2 536 1 938 1 936 99,91%
3 Dologi kiadások 12 667 13 957 12 143 87,01%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 630 3 043 [2 961 97,33%
5 Egyéb működési célú iád ások 500 5 958 2 951 49,52%
6 Beruházási kiadások 2 400 22 247 7 656 34.41%
7 Felújítási kiadások 10 213 12 460 9 973 80,04%
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00%

Költségvetési kiadások 43 596 74 610 52 464 70,32%

9 Finanszírozási kiadások 612 612 612 100,00%

Kiadások összesen 44 208 75 222 53 076 70,56%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 5 982 6 009 6 630 110,34%

Bevételek és kiadások egyenlege 0 0 19 516 0,00%



4 számú melléklet

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

Működési mérleg
Bevetelek Kiadások

Ssz.

01

Megnevezés

Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)

Eredeti

22 103

Módosított

30 521

Tény

30 975

Ssz.

01

Megnevezés

Bérjellegű kiadások

Eredeti

15186

Módosított

16 946

Tény

16 780

02 Közhatalmi bevételek 1 774 1 804 1 700 02 Dologi kiadások (átfutó. .) 12 667 13 957 12 143
03 Egyéb működési bevétetek 4 125 2 384 1 719 03 Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) 2 630 3 043 2 961
04 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 04 Egyéb működési célú kiadások 200 5617 2 951
05 Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) 3 593 5 364 5 986 05 Finanszírozási kiadások 612 612 612
05 Más célra fordítható fejl.bevétel 0 0 0 06 Működési célú tartalékok 300 0

Összesen 31 595 40 173 40 380 Összesen 31 595 40174 35 447í

Működési egyensúly OK! ’!!!!!! 4 933 Működési egyensúly OK! 0 III!!!!

____ _ _____________________ ______________________ Fejlesztési mérleg
Bevételek Kiadások

Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Tény

01 Felhalmozási célú támogatások 8 912 32 958 30 121 01 Beruházás- kiadások 2 400 22 247 7 656
02 Költségvetéstől kapott felhalmozási tám 0 0 0 02 Felújítási kiadások 10213 12 460 9 973

Magánszemélyek kommunális adó a (100%) 0 0
~ö{

03 Egyéb felhalmozási kiadások 0 0

04 Felhalmozási bevételek 700 835 835 04
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök 
törlesztései

0 0

05 Felhalmozási célú átvet! pénzeszközök 0 0 0 05
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök 
kamatterhei 0 0 1

06 Finanszirozas pmaradvány felhalmozási része 3 001 1 256 1 256 06 Tartalékok fejlesztési célra elkülönítet része 0 341

_07j

I 08
Fejlesztési célú hitelek 0 0 0
Más célra fordítható feji bevétel 0 0 0

1L_

Összesen 12613 35 049 32 212 Összesen 12 613 35 048 17 629||

|| Felhalmozási egyensúly
OK! 0 14 583 Működési egyensúly OK! lllllll !!!!!!!



5.számű melléklet

Ónkormanyzat felhalmozási kiadásai (Ft-ban)

1 1 Szak feladat nőve Fejlesztési (beruházásil feladatok Ereden olóir Módosított Tény

1 Ónk ingatlanok hasznosítása Egyéb tárovi eszközök besze •.••••?£■. kjasitése eiQiiánvzat _50 000 0 0
2 Ónk ingatlanok hasznos tusa Inoatianok Jjeszenjöse.’élesttese kiadási' 0 1 000 000 1 000 000
3 Kozseggazdaikodss Egyéb tárgyi eszkozok beszerzése, létesítése tejestese 700 000 0 171 429
4 Mozgókonyvtar Informatikai eszközök beszorzásé létesítése teliesitése 0 22 000 21 188
5 Mozgókónyvtar Infiasti ukturalis feli 215 000 76 200 76 579
6 Rövid koxfoglalkozUiUs Egyéb tárgyi gszkozok oeszeizese letesitese tehesitese 0 284 000 284 000
7 Falugondnoki Szolgálat Egyéb tárgyi eszközök oe$zerz< $e létesitesee^iranyzai ________ Q 11 500 000 0
8 KÜLTERÜLETI UTAK Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítésé létesítésé 0 4 505 000 ■1 505 OOP
9 Mezőgazdasági Egyéb taravi eszkozok oeszerzes?. létesítése előirányzat 0 172 000 0

10 Önkormányzati jogalkotás Ingatlan vásárlás 1 270 000 0 0
11 APA 165 000 4 687 999 1 597 998

Feih.iinio7.isi kiadások összesen 2 400 OOOl 22 247 199 7 656 194

II Sznkfolndat neve Felújítási kiadások Eredeti előír Módosított Tény

1 TELEPULE8KEP FEJLESZTÉSE Pályára!; felu -lás .8_62SJML_ 7 066 000 7 065 399
2 V1S MAIOR Palvaza’i IrMjijitas 0 483 100 0
3 BELTERÜLETI JÁRDÁK Pályáján felujtas 0 1 832152 787 402
4 ÁFA 1 585 000 3 078 610 2 120 256

Felújítási kiadások összesen _ 10 713 000 12 459 862 = 9 973 057



6.számú melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

1 1
.. . J,-. -------=====Rn U F O• . i» CCtll laiTi(Jij 4 IflbOK_____________________________

Szcc Társulásnak átadott 100 000 100 000 Ö

2 Egyéb ovii vagy más nonprofit szervezetnek egyt 0 0 29 000
3 Lakosság; ivóvíz 100 000 3 021 600 2 921 600
4 Sasának külterületi vissza 0 2 495 646

Í.B.

összesen

Felhalmozási célú támogatások

200 000

Eredeti előír.

_ 5 617 246

Módosított Tény
1

Összesen 0 0 0

FCT •?:’ • *'XI
r ellátottak tér dn, kártérítés elengedése 0
2 lakoss lakaseo felui kölcsön elengedése • 0
3 helyi adó, gépi adó kedvezm .mentesség_______ • 0
4 helv eszk haszn bev kedvezm .mentesség — 0
5 eaveb kedvezmény kölcsön elenqedes - 0

O>3a>»en ____ _J ■ “ -r.1- ■■ —
-----------0------------ j|



7.számú melléklet

All .mi támogatások 123 Meződ

l ámugaíjs címe ÓSS/Cg (FI fő) fii összeg

Te
le

pü
lt'

t ü
ze

m
el

te
t é

s Zöldterület (ha alapú) 22 300 I 1 ba 30.2 673460

Beszámítás után 673 460

Közvilágítás 6 240 000 11 bb 0 736 W0

Beszámítás után 736 000

Köztemető 1 107 174 11 be 0 156795

Beszámítás után 156 795

Közutak 3 527 580 1 1 bd 1 156 630

Beszámítás után 156 630

1 elepülés ij’azii..kt»rnn». feladatok 2 700 I.l.c 123 5 000 000

Beszámítás után 5 000000

Lakott külterület 2 550 1 1 d. l 2 550
Beszámítás után 2 550

Önk.működési támogatása - • 6 725435
Összes beszámítás • • 1 654 112

PolgámirMeri ill.tám. - 990 400

()nk.működési támogatása (l>cszámílás 
után)

- 1. - 9 369 947

Péuzbrni é' tcrin.woc-.rlL 1112 123 2 730 000

Étkezte- 

lés

Bértámogatás 1 900 000 lll.S.a 0 0
Üzemeltetési tára. - Ill.S.b 0 0
Szünidei étkeztetés 1 292 III.5.C 0 9 120

Étkeztetések összesen - I1I.5 • 9 120
Szoc.és gy.jóléti feladatok 

összesen Hl 2 739 120

Könyvtári és közművelődési feladatok 1 210 IV l d 1 800 000

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 
ÖSSZESEN

• - 13 909 0Q7



8.számú melléklet

1 Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)

Közhatalmi bevételek Eredeti etóir. Módosított Tény

1. Adóbevételek 1 774 000 1 804 000 1 700 454

1 Építményadó bevételei 600 000 600 000, 497 501
2 Állandó jelleggel véozett tevékenység után fizetett iparűzési 974 000 974 OOOl 966 188
3 Helyi Önkormányzatokat megillető belföldi qépiármüadó bevr 200 000 200 000 218 108
4 Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 0 30 000 18 657

II Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 0

Közhatalmi bevételek összesen 1 774 000 1 804 000 1 700 454II

Kötelezettségvállalási felső határ 
(stabilitási tv.)

887 000 902 000 850 227



9.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek Eredeti előír. Módosított Tény

1 Tárgyi eszközök értékesítése 700 000 835 000 335 000

1 Ingatlan értékesítés 700 000 835 000 285 000
2 Ingatlan értékesítés 0 0 550 000

II. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0

III. Felhalmozás' támogatások 8 912 000 32 957 560 30 121 030

1 TELEPULÉSKEP pálayzat tám 8 912 000 8 912 000 8 912 031
2 KÜLTERÜLETI UTAK 0 5 673 117 2 836 556
3 VIS MAIOR 0 1 085 850 1 085 850
4 BELTERÜLETI JÁRDÁK 0 2 696 594 2 696 594
5 MAGYAR FALU BUSZ Ol 0 14 589 999
6 MAGYAR FALU BUSZ 0 14 589 999 0

| Felhalmozási es töke jellegű bevételek összesen 9 612 000 33 792 560 30 956 030

Felhalmozási átvett bevételek Eredeti elöir. Módosított Tény

1

Felhalmozási átvett pénzeszközök 0 0

_____________ o|



lO.számú melléklet
|| Támogatások és működési célú pénzeszközatvétel (Ft-ban)

Támogatások Eredeti előír. Módosított Tény

1. Önkormányzat költségvetési lám. 15 292 880 18 788 290 18 788 290
1 Helvi önkormányzatok működésének altalános 10 753 760 10 753 760 10 753 760
2 Települési onkormanyzatok szociális és Qverm 2 739 120 2 730 000 2 730 0Q0
3 Települési onkormanyzatok kulturális feladatai ____ 1 800 000 1 800 000 1 800 000

Működési célú koltseavetési támoqstasok és k 0 3 504 530 3 504 530

II. Támóflétásértekü működési bevétel 6 809 837 11 832 603 12 186 210
1 Mezohazdaság tam 0 0 49 018
2 Mezöhazdasag tám 153 000 150 000 31 596
3 Külterületi pályázatra konzorciumi tagoktól 0 0 838 787
4 Kozfoglalkoztatás tám 6 086 000 7 159120 7 503 211
5 EFOP 392 5/3 03/ 573 837 339 089
6 TCKT vissza 0 17 000 16 857
7 diákmunka 0 132 000 156 733
8 EFOP 153 0 1 305 000 755 273
9 KÜLTERÜLETI UTAKRA 0 2 495 646 2 495 646

Támogatások összesen 22 102 717 30 620 893
30 974 500 j



11 számú melléklet

Önkormányzat tervezett tartalékai E Ft-ban

ISsz ===== - ~ - r-
Megnevezés

=====

Eredeti elöir. Módosított elöir. i

1. Céltartalékok

1 Tartalék 300 383 üli
2 Tartalék 0 341 000

Összesen 300 383 341 000



12. számú meléklet—--------------------------- ’-- ------—-------- --------
Meződ Község Önkormányzat gördülő tervezése 2019-2022.évre E ft-ban

Ssz. Megnevezés 2019 2020 2021 2022 Ssz. Megnevezés 2019 2020 2021 2022

Bevételek Kiadások

1 Működési celu támogatások ah.botul 30 975 19 000 19 500 19 900 1 Személyi juttatások 14 844 7 800 8 000 8 200(

ön kormányzatok működési támogatása 18 788 18 000 13 500 18 900 2 Munkaadót terhelő járulékok 1 936 2100 2 200 2 400;

2 felhalmozási célú lámog itások áh.belül 30 121 0 0 0 3 Dologi kiadások 12 143 6 800 7 000 7100

3 Közhatalmi bevotulek 1 700 1 600 1 800 2 000 4 Ellátottak penzbe.’i juttatásai 2 961 800 850 900

4 Működési bovotolok 1 719 700 700 700 S Egyéb működési célú kiadások 2 951 3 300 3 500 3 700

S felhalmozási bevételek 836 0 0 0 6 Beruházási kiadások 7 656 600 650 400

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 100 100 100 7 Felújítási kiadások 9 973 0 0 9 973

7 Felhalmozási celu átvett pénzeszközök 0 0 0 0 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0

•|Ko*tségvetesi bevételek 65 350 21 400 22100 22 700 Költség veté-.i kiadások 52 464 21 400 22100 32 673.

Koitscgvetes; hev.es ktad. egyenlege 12 886 0 0 • Költségvetési bev.és kiad egyenlege • - • •9 973

8 Finanszírozási bevetelek 7 242 0 0 0 9 Financzirozasi kiadások 612 0 0 0

Maradvány igénybevételé 6 620 0 0 0

Bevitelek összesen 72 592 21 400 22100 22 700 Kiadások összesen 53 076 21 400 22 100 32 673

Finanszíroz is egyenlege 19 516 0 - f nanszirozas egyenlege • - •
•9 973 ||



13. számú melléklet

2019. költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.)

Cím 
sz. Cim neve Álláshelyek Jelleg

1 T elepulésuzemeltetes
2 Kozfoqialkoztatas 6 közfoqialkoztatott
3 KÖZMŰVELŐDÉS 1
4 Igazgatás 1 polgármester

Összesen 8
Ebből részleges 0

14. számú melléklet

Áthúzódó feladatok az 2019-2022 intervallumban E Ft-ban

Ssz Feladat 2019 2020 2021 2022
1 EFOP 392 557
z EFOP 153 1 771
3 Teigpuleskep pályázat önerő _____1536____
4 Alacsony összegű 750
5 Megelőlegezés vissza 612
6 Közfcqlaikoztatas elöiea 1 152

Összesen 6 378 0 0 0



15.számú melléklet

Önkormányzat feinanszírozási bevételei és kiadásai (Ft-ban)

Finanszírozási bevételek Eredeti előír. Módosított Tény

1. Bevételek 6 593 841 6 620 484 7 241 694
4 Előző ev költségvetési maradványának igenybeve 3 601 338 3 627 981 3 627 981
2 Államháztartáson belüli megelölegezesek teljesít© 0 0 621 210
3 EFOP-3 9 2 557 166 557 166 557 166
4 EFOP-1 5 3 1 770 644 1 770 644 1 770 644
5 TELEPÜLÉSKÉP FEJLESZTÉSE 664 693 664 693 664 693

Finanszírozási bevetelek 6 593 841 6 620 484 7 241 694

Finanszírozási kiadások Eredeti előír. Módosított Tény

1 Államháztartáson belüli megelölegezesek visszaír 611 715 611 715 611 715

Finanszírozási kiadások 611 715 611 715 611 715



16.számú melleidet
MEZ

Mezód Község Önkormányzat vagyonmérlege (Eft-ban)

ESZKOZOK
Ál.LOMÁf

Előző óv
iYI ÉRTÉK 
Tárgy óv

FORRÁSOK
ÁLLÖNIAf 

E .'ÓZÓ é ?
156 879 622

IYI ÉRTÉK
Tárgyé.

156 8’79 6221
1 Vaqyoni értékűjogok 0 0 I. Nemzeti vaovln indulás
2 Szellemi termékek 614 644 320 551 II. Nemzeti vagyon változásai 0 o
3 immat.javak értókhcty 0 0 Ili Fgyéb eszk ind és változás 1 436 943 1 436 943

l______ IlMMA ■ • RIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN 614 644 320 551 IV. Felhalmozott eredmény -40 327 905 -29 481 251
1 Ingatlanok és kapcs.v.joqok 117 113 768 121 095 267 V Eszk.órtókhetycsb-’tése 0 0
2 Gépek, berend.fclszcrcíés 3 394 198 5 789 960 VI Merloq szerinti eredmeny 10 846 654 17 321 809

4 Tenyészártalok 758 511 800 482: GJ___ . \T TÖKE ÖSSZESEN 128 835 314 146157 123

5 Beruházások, felújítások 0 787 402 1 Ktqv.év es.kcrt.személy jutt. 0 0
8 .Tárgyi eszk.értékhely. 0 2 Ktqv.év.es.köt.járulékok 0 0

11. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 121 266 477 178 473 111 3 Ktqv.év.es.köt.dbloqi 63 400 3 189 516
1 Tartűs részesedés 13 159 13 159 4 Ktgv év es.kót.ell pénzb 0 0
2 Tartós hítérlékpapirok 0 0 5 Ktqv.év.es.kűt.e.mük.kiad 0 o
6 Befektetetett pű.eszk.értékhely 0 0 6 Ktqv.év.es.kot beruházások 0 0

III BEFEKTETETT PtT-l ESZKÖZ OSSZ 13159 
0 
0

13J59
_______________9

0

7 Klqv.év.es.kOt felújítások 0 0
2
3

Koncesszióba, vkez.be átadott cszk. 
Konc vkez.be átacctt eszk értékhely.

______ 8
9

Ktqv.év.es.kot.eqyéb fel.kiad
Ktqv.év.es kót.finanszírozás

______________ 0
0

______________ 0
0

IV. K .'C ..OBA^VKEZ ADOTT ESZK Ű 0 KTGV.ÉVBEN ESED.KÖT. 63 400 3189 5161

NEMZ VAGYON BEFEKTETETT 
ESZKOZOK OSSZ.

121 804 280 128 806 821 u KTGV EVET KOV ES.KOT 611 715 621 210

1 Vásárolt készletek 0 0
k

KÖT JELLEGŰ SAJ ÉLSZ 0 0

2 K óv. lejében átv. kész 0 c H.) KÖTELEZETTSÉGEK 675 115 3 810 728
3 [Egyéb készletek 0 0 I.) EGYÉB SAJ.EL SZÁM. 0 0

4 Növendék, hízó és egyéb álatok 0 0 J) KINCSTÁRI SZLA ÉLSZ 0 0
KÉSZLETEK ÖSSZESEN 0 o 1 Eredm.szerrr.bev. 0 0

1 Nem tartós részesedés 0 0 2 Költségek, ráfordítások 0 0

2 Forg cé’ú nitelvisz.értékpaplrok 0 0 3 Halasztott ráfordítások 0 0

II E RTÉKPAPlROK ÖSSZESEN 0 0 A)___ PASSZÍV IDŐBELI ELHAT. 0 0

B.)

r — ...........................
NE MZ VAGYON
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

0 0

1 Hosszú lejáratú betétek 0 0

_____ 2
3

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 0 0

Forintszámlák 6 593 841 17 989 609

4 Devizaszámiak 0 UH

5 Idegen pénzeszközök 0

c> PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN 6 593 841 17 989 609
1.1 Ktgv évben műk.c.tám ÁHB 16 857 0

I.2 Ktgv évben felh c.tám ÁHB 0 0

I.3 Ktgv.évbon közhat bev. 936 128 1 571 381

1.4 Ktgv.évben műk bev 14 323 45 0381

1.5 
• A

Ktgv.évben felh bev 0
76 AÍXl

o|

76 OOOÍ
i.D
1.7

/vgv.eyDcn rr>uR.G.\cnn.TO<ub.___________
Ktgv.évben felh.c.átvett

VLAJ
0

WWW

1.8 Ktgv.évben finanszírozási bev 0 0
KTGV.FVBEN ESEDEKES KÖV 992 308 1 641419

n KTGV EVET KÖVETŐ KÖV 0 0

r
KOV JELLEGŰ SAJ ÉLSZ 30 000 1 211 102

jp> KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN 1 022 308 2 852 521
irr-

EGYE B SAJ.ELSZÁMOLASOK 0 318 898

1 Eredm.szemlbev. 0 0

2 Költségek, ráfordítások 0 0

3 Halasztott ráfordítások 0

F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0

149 967 8J

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 129 510 429 FORRÁSOK ÖSSZESEN 129 510 429 149 967 849
— —

vkez.be
vkez.be
Ktqv.%25c3%25a9v.es


17.számú melléklet 
Meződ

______ Maradvány elszámolása Meződ

1.
klaradvany kimutatása Öss/rvont

A) Alaptevékenység maradványa (01+03-02-04) 19 516 252
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 65 350 416
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 52 464 143
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 7 241 694
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 611 715

IJ) Vállakózás! Tevékenység maradványa (05+07-06-08) ° II
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai _________0________ U

C) Összes maradvány (A+B) 19 516 252
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 19 516 252
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) 0
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,l) 0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)_______________ 0

Alaptev.köt.vállalással terhelt manithátivanak részletezése (LE) EFi

A) LE sor összege 0
B) Felhalmozási kötelezettségek 34 922

01 Ebből: Fejl.célra EFOP 392 698

02 EFOP 153 3 321

03 Külterületi utak 5 008

04 VisMaior 12 285

05 Belterületi járdák 2 175

06 Magyar Falu Busz 11 435

C) Működési kötelezettségek 5 276

01 Ebből: közfoglalk.előleg 1 465

02 kötelezettség 3 190

03 megelőlegezés vissza ÁHT 621

[szabad maradvány________________________________ -40 198



18.számú melléklet
MEZ

Meződ Község Önkormányzat a eredménykimutatása

Megnevezés 1 lözö idösz-tk
Modosita 

sok
fárgyi időszak

i 3 4 5

01 01 Közhatalmi eredményszemléletü bevételek 2 332 266 i 2 256 963

02
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó 
eredményszemléletű bevételei

1 219 155 c 1 479 490

03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletü bevételei C c Ó

04
1 Tevékenység nettó eredménjszemléletü be\etele 
(04=01+02+03)

3 551 421 0 3 736 453

05 04 Saját termelésű készletek állomány változása 0 0 0
06 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0 0
07 II Aktivált vaját teljesítmények értéke (07-±05-06) 0 0 0

08
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletü 
bevételei

18 264 789 0 18 788 290

09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletü bevételei 25 980 671 0 39 794 737

10 08 Különféle egyéb eredményszemléletü bevételek 5 940 600 0 1 336 125

11 III Egyéb eredményszemléletü bevételek (II 08+09+10) 50 186 060 0 59 919 152

12 09 Anyagköltség 5 537 535 0 3 422 191
13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 3 665 829 0 6 419 267
14 11 Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 0
15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 0
16 IV Anyagjellegű ráfordítások (16=12+...+15) 9 203 364 0 9 841 458
17 13 Bérköltség 7 217 836 0 9 597 612
18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 4 599 101 0 5 246 221
19 15 Bérjárulékok 1 578 138 0 1 935 905
20 V Személyt jellegű ráfordítások (20= 17+.,.+19) 13 395 075 0 16 779 738
21 VI Értékcsökkenési leírás 6 052 827 0 6 572 456
22 VII _ Egyéb ráfordítások_____________________________________ 14 245 771 0 13 137 926

23
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=!±H+III-IV-V-VI-VI1)
(23 04+07 + 11-( 16+20* 21+22)) ______

10 840 444 0 17 324 027

24 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 0 0

25
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletü 
bevételek

0 0 0

26
18 
(>’

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletü bevételei 
18a) (26>=27)

6210 0 7

27 18a - ebből: árfolyamnyereség 0 0 0

28
Vili Pénzügyi műveletek eredményszemléletü bevételei 
(16+17+18) (28=24+...+26)

6 210 0 7

29 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 0 2 225
30 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztésé 0 0 0
31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=2la) (31 =32) 0 0 0
32 21a - ebből: árfolyamveszteség 0 0 0
33 IX Pénzügyi inuveletek ráfordításai (33=29-.„+3l) 0 0 2 225

B) 
(34=

PÉNZÜGY 1 Ml VELETEK EREDMÉNYE ( =V lll-IX) 
28-33) _ _ ____ ____ _______________

6 210 0 -2 218

35 C)
SZOKÁSOS EREDMÉNY (=iA±B) (35-X23134) 10 846 654 0 17 321 809

36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletü bevételei 0 0 0

37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletü bevételek 0 0 0
38 X Rendkh üli eredményszemléletü bevételek (-36+3'T) 0 0
39 XI Rendkívüli ráfordítások _____ _____________ 0 0 0
40 I» RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40- 38-39) 0 0 uj

41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+C±D) (41 =35 40) 10 846 654 0
17 321 SOoj



19.számú melléklet

Megnei <tfí > Helyrajzi

Nap 
tÓM>
ura 
m

1 liánéi Ingailanjelteg 111 \z. ingatlan fuigaltrnike|» vette

131 Könyv 
czennti bruttó 
éltei* értek 
(élt)

Beépítetlen terület 32/ // 1 7370 Meződ, 00CO1 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET FORGALOMKÉPES 149
Beépítetlen terület 71/ // 4 7370 Meződ, 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEíPílETLEN FOIDTFRŰLET FORGALOMKÉPES 27
kert 87/ // 5 7370 Meződ, 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET FORGALOMKÉPES 44
Beépítetlen terület 95/ // 7 7370 Meződ, 00CO1 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET FORGALOMKÉPES 48
Beépítetlen terület 119/ U 3 7370 Meződ, 00CO1 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET FORGALOMKÉPES 62
erdő, út 042/ 2// 11 7370 Meződ, 00005-TERMŐFÖLD FORGALOMKÉPES 28
beépítetten terület 107/ // 25 7370 Meződ, 00CO1 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET FORGALOMKÉPES 27
felvásárló telep 110/ // 37 7370 Meződ, Ságvári Endre UTCA 8 12525 RAKTÁRÉPÜLETEK FORGALOMKÉPES 2 160
beépítetlen terület 45/ // 37 7370 Meződ, Ságvári Endre UTCA 23 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET FORGALOMKÉPES 14
Beépítetlen terület 33/ í// 58 7370 Meződ, OOCOl ■ MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET FORGALOMKÉPES 370
Szántó és gazdasági épület 0609/28// 64 7370 Mánia. - 00005 - TERMŐFÖLD FORGALOMKÉPES 1
Lakóház 86/ // 70 7370 Meződ, Ságvári Érdre UTCA 28 12111 - SZABADON ÁLLÓ HÁZAK, MINT PL. CSALÁDI HÁZAK, VILLÁK. FAHÁZAI FORGALOMKÉPES 1004
Közösségi ház, fürdő és mosoda 3/ // 72 7370 Mezőc, Kossuth Lajos UTCA 3 '.1300- KÖZÖSSÉGI LAKÓÉPÜLETEK. FORGALOMKÉPES 9 355
Legelő 031/ 3// 74 7370 Meződ, - 00005 TERMŐFÖLD FORGALOMKÉPES 11
Legelő gazdasági épület 2055/ // 81 7370 Meződ, 00005 - TERMŐFÖLD FORGALOMKÉPES 36
beépítetlen terület 83/ // 83 7370 Meződ, 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET FORGALOMKÉPES 20
Lakó ház, udvar.gazd asági épület 85/ // 86 7370 Meződ, 11111 - SZABADON ÁLLÓ HÁZAK, MINT PL CSALÁDI HÁZAK. VILLÁK, FAHÁ2AH FORGALOMKÉPES 130
Beépítetlen terület 33/3// 88 7370 Meződ, - OOÖOl - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET FORGALOMKÉPES 35
Beépítetlen terület 33/5// 90 7370 Meződ, - 00001 - MŰVELÉS ALÁ NFM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET FORGALOMKÉPES 118
Bolt, Italbolt 38/// 91 7370 MEZŐD, SÁGVÁRI ENDRE UTCA 13 12313 - ÖNÁLLÓ ÜZLETEK ÉS BUTIKOK FORGALOMKÉPES 1000

ÖSSZESEN 14 639

Me^nei exés llelviaizi szám

\.ip 
IfijtQ 
r»zá
in

Itcanéi (agat lin jelfa* III. Az ingatlan forgalomképriyégr

1.31 Könyv 
vrennti bruttó 
érték - értek 
(eFt)

közút 049/ // 19 7370 Meződ, 21125 Kiül TERÜL ÉTI KOZU1AK FORGALOMKÉPTELEN TORVÉNY ALAPJÁN L1S4
közút 047/ // 20 7370 Meződ. 11125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN 855
közút 043/ // 21 7370 Meződ, 11125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK FORGALOMKÉPTELEN TORVÉNf ALAPJÁN 553
közút 041/ // 22 7370 Meződ, 21125-KÜLTERÜLETI KÖZUIAK FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN 893
közút 035/ // 23 7370 Meződ, 11125 • KÜLTERÜLETI KÖZUTAK FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN 865
közút 05/ // 24 7370 Meződ. 21125 ■ KÜLTERÜLETI KÖZUTAK FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉN* ALAPJÁN 1678
közút 63/ // 26 7370 Meződ. 21124 • BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ES LAKÓLHAK FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN 7S
közút, gyalogút '19/ // 28 7370 Meződ. 21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN 193
közút 117/ // 29 7370 Meződ. Petőfi Sándor UTCA 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÖu'tÁK FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJAN 4179
közút 10/ // 30 7370 Meződ, Kossuth Lajos UTCA 21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN 5 393
közút, közterület 11/ -»// 36 7370 Meződ, 21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ES LAKOUTAK FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN 919
járda 66/ 21/ 38 7370 Meződ, 21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN 5 48S
járda 66/ 3// 39 7370 Meződ. 21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN 15 872

1/2



Saját használatú út 032/ // 54 7370 Meződ, Ságvári Endre UTCA 21125 • KÜLTERÜLETI KÖZUTAK :ORGALOMKEPTELFN TÖRVÉNY ALAPJÁN 656
Saját használatú út 027/ // SS 7370 Meződ. 21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK ■ORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN 736
Saját használatú út 024/ // 56 7370 Meződ, 21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK •ORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN 997
Saját használatú út 08/ 2// 57 7370 Meződ, 21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK ORGALOMKÉPTELEN TORVÉNY AuAPJÁN 811
Közút 242/ 1// 62 7370 Sásd, RáKóCZI FERENC ÚT 7-9 21124 • BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAk'ÖÜtAK ORGALDMKÉPTELLN TÖRVÉNY ALAPJÁN 24
Saját használatú út 3867/ 1// 65 7370 Komló, - 21124 - BELTERÜLt 11 KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÖUTAK -ORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN 35
Közút 42/ // 73 7370 Meződ, - 21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ES LAKÖUTAK •ORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉN* Al APJÁN 157
Út 07/ 14/ / 75 7370 Meződ, - 21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ES LAKÖUIAK ORGALOMKÉPTELEN TORVÉNY At APJÁN 177
Út 017/ 9// 76 7370 Meződ. - 21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÖUTAK ORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN 92
Út 020/ 8/ / 77 7370 Meződ, • 121124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÖUTAK ORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉN* ALAPJÁN 165
Út 020/14// 78 7370 Meződ, - 21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÖUTAK ORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN 417
Út 021/ 6// 79 7370 Meződ, - 21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÖUIAK : ORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJAN 408
Árok 039/ 5/ / 80 7370 Meződ, - 21534 - NYÍLI VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK -ORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN 665

ÖSSZESEN 43 45S

Mexnisezc' Ildvi4|/i vám

\ap 
ln«> 
rwi 
m

1 IC.IOÓ Ingatlanjrllrs Hl tzingatlantor autóm képesség*

131 Konsv 
wctmii hlUttn 
értik-éltek 
(«>«)

kuhúrház 81/ 2// 31 7370 Meződ, Ságvári Endre U1CA 34 12621 - MŰVELŐDÉSI OTTHON, HÁZ, SZABADIDŐ KÖZPONT, KÖZÖSSÉGI HÁZ KORLAT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A 27 045
vízmű telep IV 3// 33 7370 Meződ, 22221 ■ VlZ SZÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ HELYI CSŐVEZETÉKEK KORLAT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A 35
vízmű telep 08/ 1// 34 7370 Meződ, 22221 ■ VÍZ SZÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ HELYI CSŐVEZETÉKEK KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A 46 764
Víztorony és vízhálózat ;p3/ 3/ / 35 7370 Meződ, 22223-VÍZTORNYOK KORLAT. FORGALOMKÉPES TORVÉNY A 11418
egészségház 312/ // 40 7370 Sásd, RáKóCZI FERENC ÚT 39 12646 JÁRÖBtTEG SZAKELLÁTÁS ÉPÜLETE KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A 1616
általános iskola 211/ // 41 7370 Sásd, SZENT IMRE ÚT 27 12633 • ÁLTALÁNOS ISKOLA KORLÁT. FORGALOMKÉPES TORVÉNY A 17 561
polgármesteri hivatal 327/ // 45 7370 Sásd, RáKóCZI FERENC ÚT 41 12201 • POLGÁRMESTERI HIVATALOK, KÖRJEGYZŐSÉGEK ÉPÜLETEI KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A 1 761
ovoda 239/ // 46 7370 Sásd, RáKóCZI FERENC Ül 3 12632 - ÓVODA KORI AT. FOHGAIOMKLPES TÖRVÉNY A 3157
RAVATALOZÓ ÉPÜLET 65/ // 66 73/0 Meződ, - 12722 ■ TEMETŐI EPULETEK: RAVATALOZÓK KORLÁT FORGALOMKÉPES A HELYI DÖNT 947
Közterület, játszótér 181/ V/ 69 7370 Meződ. Ságvári Endre UTCA 32 C0001 ■ MUVELES ALA NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET KORLÁTOZOTTAN FORGAlOMKÉPES ÉS FORGALC 1 145

111 450

2/2



Tervezet
Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2020.(...) önkormányzatai rendeleté
Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról

Meződ Község Önkormányzatának Képviselő-testületé a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
Magyarország helyi ön kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX1X. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 
pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. fejezet 
Általános rendelkezések

1. A rendelet célja, hatálya

M
(1) E rendelet célja, hogy megállapítsa

a) a települési szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokra való 
jogosultság feltételeit, az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint a 
felhasználás ellenőrzésének szabályait.
b) az önkormányzat által nyújtott szociális szolgáltatások igénybe vételének szabályait, továbbá 
a fizetendő térítési díjakat.

(2) Az önkormányzat által folyósított gyermek védelmi és szociális ellátásra való jogosultság, a 
jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, és a hatósági ellenőrzésre az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: 
Szí.), valamint a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban- 
Gyvt.) és e rendeletben foglaltak figyelembe vételével.

2-§
(1) A rendelet hatálya kiteljed Meződ Község Önkormányzata közigazgatási területén 

életvitelszerűen élő és lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a Szt. 3. § (l)-(3) 
bekezdésében foglalt személyekre.

(2) A rendelet hatálya személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások tekintetében Meződ Község 
Önkormányzata által szervezett és nyújtott szolgáltatásokra terjed ki.

2. Hatásköri rendelkezések

3.§
(1) A rendeletben foglalt ellátások tekintetében - a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével - a 

képviselő-testület rendelkezik hatáskörrel
(2) A települési támogatás megállapításáról a 8. § (1 )-(2) bekezdésében, a 13. § (2) bekezdésében, a

16. §-ban és a 22. §-ban foglalt esetekben a polgármester dönt.
(3) A polgármester hatáskörébe tartozik a köztemetés elrendelése.
(4) A polgármester döntése ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a Sásdi 

Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbiakban: önkormányzati hivatal) benyújtott, a 
képviselő-testülethez címzett fellebbezést lehet előterjeszteni. A fellebbezést a polgármester a 
képviselő-testület következő ülése ele terjeszti. A fellebbezést a beadástól számított legkésőbb 
60 napon belül el kell bírálni.
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II. fejezet 
Felépülési támogatás

3. Általános feltételek

(1) Az önkormányzat rendkívüli települési támogatással, valamint rendszeres települési 
támogatással segíti a szociálisan rászorult, méltánylandó anyagi nehézséggel küzdő 
személyeket.

(2) Rendszeres települési támogatás nyújtható
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (a továbbiakban: lakásfenntartási 
települési támogatás)
b) a gyógyszerkiadások viseléséhez (a továbbiakban: gyógyszertámogatás)
c) iskoláztatáshoz kapcsolódó rendszeres költségek viseléséhez (a továbbiakban: továbbtanulási 

támogatás).
(3) A gyermekek családban történő nevelkedését, a gyermeket nevelő családok anyagi-szociális 

problémáinak enyhítését - a Gyvt-ben foglaltak figyelembe vételével - települési támogatással 
segíti az önkormányzat

5-§
(1) A települési támogatásra való jogosultság feltétele, hogy a kérelmező minden tőle elvárhatót 

megtegyen annak érdekében, hogy szociális problémáit megszüntesse vagy csökkentse, igy 
például együttműködjön a munkaügyi központtal, közfoglalkoztatásban vegyen részt, igénybe 
vegye a családsegítő vagy a gyermekjóléti szolgáltatást. Nem nyújtható települési támogatás 
annak a személynek, aki körülményeivel kapcsolatban valótlan tényt közöl.

(2) A települési támogatás nyújtható készpénzben, de természetbeni szociális ellátás formájában, a 
támogatott személy kiadásainak átvállalásával is megállapítható.

4. Rendkívüli települési támogatás

6. §
(1) Rendkívüli települési támogatást kell nyújtani a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli 

élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő 
személyek részére.

(2) Évente legfeljebb három alkalommal, eseti jelleggel rendkívüli települési támogatásban lehet 
részesíteni azokat a személyeket, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon 
nem tudnak gondoskodni, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak, 
feltéve, hogy a kérelmező egy' fóré számított havi családi jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

(3) Évente legfeljebb egy alkalommal, eseti jelleggel rendkívüli települési támogatásban lehel 
részesíteni azokat a személyeket is, akik 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 kapcsolattartásához, a gyermek 
családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások) anyagi segítségre 
szorulnak, feltéve, hogy egy főre számított havi családi jövedelmük nem haladja meg a (2) 
bekezdésben foglalt jövedelemhatár kétszeresét.

(4) A rendkívüli települési támogatás esetenkénti összege 3-20.000 forint lehet.

7. §

2
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A rendkívüli települési támogatás nyújtható
a) gyermekneveléshez nyújtott rendkívüli települési támogatás,
b) lakásfenntartási célra nyújtott rendkívül települési támogatás,
c) szociális tűzifajuttatás rendkívüli települési támogatás,
d) kamatmentes kölcsön rendkívüli települési támogatás.
c) temetési célú rendkívüli települési támogatás,
f) rekreációs célú rendkívüli települési támogatás,
g) idősek rendkívüli települési támogatása és
h) idősek étkezési rendkívüli települési támogatása
formájában is. Az a)-h) alpontok szerinti rendkívüli települési támogatás megállapításánál nem kell 
alkalmazni a rendkívüli települési támogatásnak a 6. §-ban foglalt szabályait.

5. Gyermekneveléshez nyújtott rendkívüli települési támogatás

8.§
(1) A meződi lakos, a településen életvitelszerűen tartozékodé szülőt a gyermek megszületését 

követő 6 hónapon belül benyújtott kérelmére gyermekenként 20.000 Ft rendkívüli települési 
támogatás illeti meg, ha a gyermek a gondozásában van.

(2) Rendkívüli települési támogatásra jogosult a szülő a gyermek iskoláztatására tekintettel a 
gyermek általános- és középiskolai ballagása alkalmával megnövekedett kiadások 
ellentételezésére (a továbbiakban: ballagási támogatás). A ballagási támogatást hivatalból vagy 
kérelemre állapítja meg a polgármester, azt minden évben május 1-jcig kell kifizetni. Összege 
általános iskolát befejező gyermek után 10 ezer forint, középfokú oktatási intézményt végzett 
gyermekre tekintettel pedig 15 ezer forint.

(3) A gyermekek iskoláztatásához kapcsolódó és az egyéb gyermeknevelési költségek 
megfizetéséhez való hozzájárulásként évente egy vagy több alkalommal gyermeknevelési 
rendkívüli települési támogatás nyújtható a 6. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaktól eltérően is, 
melyről a képviselő-testület esetileg dönt.

6. Lakásfenntartási célú rendkívüli települési támogatás

M
(1) A képviselő-testület minden mezödi családot és egyedül élőt évente egy alkalommal rendkívüli 

települési támogatásban részesíthet a lakásfenntartási kiadásokra tekintettel, költségvetési 
lehetőségei függvényében. A támogatás összegét, kifizetésének hatátidejét a képviselő-testület 
állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendkívül települési támogatás a lakásfenntartási települési 
támogatásban részesülök számára nem adható.

7. Szociális tűzi fajuttatás rendkívüli települési támogatás

10. §
(1) Az önkormányzat a helyi önkormányzatok szociális célú tüzifavásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatása pályázaton elnyert mennyiségben és minőségben rendelkezésére álló 
tűzifát a rászoruló lakosság számára természetbeni rendkívüli települési támogatásként (a 
továbbiakban: szociális célú tűzifa juttatás) biztosítja.

(2) A szociális célú tűzifa juttatásról a képviselő-testület határozattal dönt. A rendelkezésre álló 
tűzifamennyiséget a legrászorultabbak között kell elosztani.

3
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(3) Szociális célú tűzifa juttatás keretében háztartásonként legalább 1 m3 és legfeljebb 5 m3 tűzifa 
rászorulók ingatlanára történő szállítására kerül sor. A tűzifa biztosítása, valamint 
rászorulókhoz történő kiszállítása egyaránt ellenszolgáltatás nélkül történik.

11.§
(1) A (3) bekezdésben foglalt kivétellel az a személy részesíthető szociális célú tűzifa juttatásban,

akinek
a) a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyszemélyes háztartás esetén 200%-át, 70 év 
feletti egyedül élő esetén 250 %-át, és

b) a lakása fával fűthető, továbbá
c) ellenőrzött nyilatkozata szerint 2 m3-nél több tűzifával nem rendelkezik, valamint
d) a háztartás egyik tagjának sincs a Szt. szerinti vagyona.

(2) Az elbírálás során előnyben kell részesíteni az alábbi feltételeknek megfelelő kérelmezőt:
a) Szt. szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára jogosultak,
b) e rendelet szerint települési támogatásra, különösen lakásfenntartási települési támogatásra 

jogosult,
c) a Gyvt. szerinti halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
d) akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem

haladja meg,
e) három vagy több kiskorú gyermeket nevel háztartásában,
f) gyermekét egyedül nevelő.
g) 70 év feletti egyedül élő.

(3) Amennyiben az igénylők száma és a tűzifa mennyisége arra lehetőséget ad, a képviselő-testület 
méltányosságból az (1) bekezdésben meghatározott jövedelmi és vagyoni feltételektől eltérhet.

8. Kamatmentes kölcsön rendkívüli települési támogatás

12. §
(1) Rendkívüli települési támogatás a nem várt rendkívüli kiadás miatt nehéz helyzetbe került 

kérelmező részére 2 évente egyszer pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő 
kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. A kamatmentes kölcsön összege 50.000 forintig 
terjed.

(2) A kölcsön folyósításáról szóló határozatban rögzíteni kell a kölcsön folyósítás célját, összegét, a 
visszafizetés feltételeit és a kölcsön késedelmes megfizetése esetén a behajtás módját. A 
kölcsön nyújtásáról a képviselő-testület döntése alapján a polgármester és a jogosult 
megállapodást köt, melyben meg kell határozni a kölcsön összegét, kifizetésének módját, a 
visszafizetés feltételeit, a kölcsön késedelmes megfizetése esetén a behajtás módját. A 
szerződésben a kérelmező és házastársa vagy élettársa egyetemleges felelősséget köteles 
vállalni a kölcsön visszafizetésére.

(3) A kamatmentes kölcsönt legfeljebb 1 év alatt kell visszafizetni, a képviselő-testület döntése 
szerinti havi egyenlő részletekben. Az első részletet a kölcsön felvételét követő hónap 15. 
napjáig kell megfizetni. A határidőben vissza nem fizetett kölcsönt a Szt-nek a jogosulatlanul 
felvett ellátásra vonatkozó rendelkezése szerint kell behajtani.

9. Temetési célú rendkívüli települési támogatás

13. §
(1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként rendkívüli települési 
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támogatás (a továbbiakban: temetési támogatás) nyújtható annak, aki a meghall személy 
eltemettetéséről gondoskodott, ha a temetési költségek viselésére a saját, illetve családja 
létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes. Létfenntartást veszélyeztet a temetési költségek 
viselése, amennyiben az eltemettető családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő esetén 150 %- 
át.

(2) A temetési támogatás az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően alanyi jogon jár a meződi lakos 
hozzátartozóját eltemettető meződi lakosnak. Az alanyi jogú temetési támogatásról a 
polgármester jövedelemvizsgálat nélkül dönt.

(3) A temetési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet 
benyújtani, csatolva a kérelmező nevére szóló temetési számlákat és a halotti anyakönyvi 
kivonatot.

(4) A temeltetö a temetési támogatás felvételére temetésenként egy esetben jogosult. A kérelem 
benyújtásakor a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy máshol e címen nem igényelt és 
nem kapott települési támogatást.

(5) A temetési támogatás összege 20.000 Ft.

10. Rekreációs célú rendkívüli települési támogatás

14. §

(1) Amennyiben az adott éves költségvetés lehetővé teszi, a képviselő-testület rekreációs célú 
rendkívüli települési támogatásban (a továbbiakban: rekreációs támogatás) részesítheti

a) június hónapban az általános iskolába járó, legfeljebb 15 eves meződi gyermekeket, 
valamint velük együtt élő szüleiket, nevelőiket, gyermekenként két felnőttet, fejenként 15 ezer 
forint összegben üdülési célra,

b) azokat a meződi lakosokat, akik az önkormányzat által szervezett közös falusi kiránduláson 
vagy közművelődési, közösségi rendezvényen vesznek részt.

(2) A rekreációs támogatás az (1) bekezdés b) pont szerinti esetben kizárólag természetben, a 
költségek átvállalása vagy élelmiszer juttatás formájában adható. A támogatás mértékéről a 
képviselő-testület a kirándulás, rendezvény megszervezése előtt dönt.

11. Idősek rendkívüli települési támogatása

15. §

(1) A 60. életévéi betöltött, meződi lakóhellyel rendelkező lakosokat évente egyszer legalább 5 
ezer forint összegű rendkívüli települési támogatásban (a továbbiakban: idősek támogatása) 
részesíti a képviselő-testület a korukból adódó nehézségek, megnövekedett költségek 
ellentételezésére, esélyeik javítására.

(2) Az idősek támogatása összegéi, kifizetésének hatátidejét a képviselő-testület állapítja meg.

12. Idősek étkezési rendkívüli települési támogatása

16. §
(1) Az öregségi nyugdíjas, meződi állandó lakos számára a Sásd Város Önkormányzata által 

biztosított szociális étkeztetés térítési díjának megfizetéséhez idősek étkezési rendkívüli 
települési támogatását (a továbbiakban: idősek étkezési támogatása) nyújt az önkormányzat.

(2) Az idősek étkezési támogatását természetben, a fizetendő térítési díj 25 (50?) %-ának 
átvállalásával kell nyújtani, a támogatás megállapításáról a polgármester dönt.
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13. Lakás fenntartási települési támogatás

17. §
(1) Az önkormányzat lakásfenntartási települési támogatás nyújtásával segíti a rászorulókat a 

lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésében.
(2) Lakásfenntartási települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre 

jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
200%-át, egyszemélyes háztartás esetén 220 %-át, továbbá az elismert havi lakásfenntartási 
költségek a háztartás összjövedelmének 25 %-át elérik, és a háztartás tagjai egyikének sincs 
vagyona,

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában háztartás az Szt. szerinti háztartás. Vagyon alatt a hasznosítható 
ingatlant, jármüvet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, ha annak forgalmi értéke 
meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének tízszeresét, azzal, hogy nem minősül 
vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni 
értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra 
tekintettel fenntartott gépjármű.

(4) A (2) bekezdés alkalmazásában elismert havi lakásfenntartási költségként a kérelem beadását 
megelőző utolsó havi számla alapján
a) a villanyáram-,
b) a víz-
c) cs gázfogyasztás,
d) csatornahasználat
e) szemétszállítás díja,
f) a lakbér vagy az albérleti díj,
g) a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztörészlete,
együttes összege, továbbá nem gázzal vagy villanyárammal fütök esetében a tüzelőanyag 
költségeinek megfizetésére havi 3.000 forint vehető figyelembe.

18. §
(1) A lakásfenntartási települési támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 

kezdődően 12 hónapra kell megállapítani, az ellátás havi összege 2.500 forint. A kérelmeket 
folyamatosan lehet benyújtani.

(2) A lakásfenntartási települési támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, 
és a lakásfenntartással összefüggő, elsősorban a 16. § (4) bekezdése szerinti azon rendszeres 
kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a 
legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(3) A lakásfenntartási települési támogatást havonta utólag, a tárgyhót kővető hónap 5. napjáig 
kell a (2) bekezdés szerint utalni vagy a képviselő-testület döntése szerint kifizetni.

19. §
(1) Lakásfenntartási települési támogatást ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak lehet 

megállapítani, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak 
minősül az albérlet és a bírósági határozattal megosztott lakás lakrésze.

(2) Megszűnik a lakásfenntartási települési támogatás:
a) a megállapított folyósítási időtartam leteltével, vagy
b) ha a képviselő-testület a támogatásra okot adó körülmények megváltozásával a támogatást 
megszünteti.

14. Gyógyszertámogatás

20. §
(1) Gyógyszertámogatásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinek a havi rendszeres 
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gyógyító ellátás költsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes 
viselni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szempontjából szociálisan rászorult az, akinek a családjában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 %-át.

(3) Létfenntartást veszélyeztetően magas a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége, ha annak havi 
összege meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át.

(4) A gyógyszertámogatás havi összege 3.000 forint.
(5) A havi rendszeres gyógyító ellátás költséget a háziorvos igazolja.

21. §
(1) A gyógyszertámogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően 12 hónapra 

kell megállapítani. A kérelmeket folyamatosan lehet benyújtani
(2) Gyógyszertámogatás nem jár a közgyógyellátásra való jogosultság időtartama alatt. A 

kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor nyilatkoznia kell, hogy a kérelem benyújtásakor 
közgyógyellátásra jogosult-c.

(3) A gyógyszertámogatást havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell a támogatott 
részére kifizetni.

15. Továbbtanulási támogatás

22. §
(1) Továbbtanulási támogatásra jogosult a nagykorú tanuló, amennyiben középfokú iskolai tanulmá

nyait követően első ízben oktatási intézmény nappali tagozatán felsőfokú iskolai képzésben 
vagy felsőfokú szakképzésben vesz részt, feltéve, hogy a szülő a tanuló után családi pótlékban 
nem részesül.

(2) A továbbtanulási támogatást a kérelem beadásának hónapjától számított 6 hónapon keresztül 
kell folyósítani. A továbbtanulási támogatás a feltételek fennállásáig, de legfeljebb az adott

• képzésre előírt minimális időtartam leteltéig, több egymást követő képzés eseten is együttesen 
maximum 10 féléven keresztül jár. Összege havi 5.500 forint.

(3) A kérelmeket folyamatosan lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell az iskolalátogatási 
igazolást, valamint a szülő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a tanuló után családi pótlékban 
nem részesül.

III. Fejezet
Köztemetés

23. §
Az eltemettetésre köteles személy szociális rászorultsága esetén a képviselő-testű let a köztemetés 
költségeinek megtérítését kérelemre, méltányosságból elengedheti, mérsékelheti, részletfizetési 
kedvezményt vagy fizetési halasztást adhat. A szociális rászorultság megítélésénél e rendeletnek a 
rendkívüli települési támogatásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

IV. Fejezet 
Eljárási rendelkezések

24. §
(1) Az c rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező rendelkezéseket

és az általános eljárási szabályokat az Szt. 4-24. §-a határozza meg.
(2) Az e rendeletben szabályozott ellátásokra vonatkozó eljárás általában kérelemre indul. Pénzbeli 

és természetbeni ellátás nyújtására hivatalból is indulhat eljárás, illetőleg hivatalból történő 
eljárást kezdeményezhet köznevelési intézmény, egészségügyi, gyermekvédelmi vagy szociális •
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szolgáltatást nyújtó szerv vagy személy, illetőleg civil szervezet is.
(3) Az ellátások iránti kérelmet írásban kell benyújtani az önkormányzati hivatalhoz, csatolva a 8.

§-ban. a 14-16. §-okban és a 22. §-ban foglalt eseteket kivéve - a család, lakás fenntartási 
települési támogatás esetén a háztartás, kérelem beadását megelőző havi jövedelmét igazoló 
dokumentumokat.

(4) A jogosultság megállapítása érdekében - a döntéshozó felkérésére - környezettanulmányt végez 
a családsegítő vagy a gyermekjóléti szolgálat. A környezettanulmány elvégzésébe bevonható a 
védőnői szolgálat és a köznevelési intézmények dolgozói is.

(5) A szociális és gyermekvédelmi ellátásokra való jogosultság elbírásához a Szt. 18. § szerinti 
adatokat, továbbá az adott ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó nyilatkozatokat, adatokat, 
illetőleg az adatok hatóság által történő beszerzéséhez szükséges nyilatkozatokat kell csatolni. 
A kérelmező köteles családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és azokat igazolni. 
Amennyiben a kérelmező a nyilatkozatokat felszólítás ellenére sem bocsátja rendelkezésre, 
kérelmét el kell utasítani.

(6) A jövedelmet az alábbiak szerint kell igazolni:
a) munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelmet és 

táppénzt: a munkáltató jövedelem-igazolásával,
b) társas és egyéni vállalkozásból, valamint őstermelői tevékenységből származó jövedelmet az 

adóhatóság által kiadott jövedelem-igazolással,
c) nyugellátást, baleseti nyugellátást, árvaellátást és egyéb nyugdíjszerű ellátásokat: az előző 

havi nyugdíjszelvénnyel vagy banki kivonattal
d) a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatást (GYED, GYES, GYET, 

családi pótlék, gyermektartásdíj stb.) postai kifizetési szelvénnyel, banki kivonattal vagy a 
kifizetőtől nyert igazolással,

e) a munkaügyi szervek által folyósított ellátást: az erről szóló határozattal,
f) rendszeres pénzellátást: postai kifizetési szelvénnyel vagy banki kivonattal,
g) bérbeadásból származó jövedelmet és megbízási vagy egyéb jogügyletből származó 

jövedelmet a szerződéssel,
h) egyéb jövedelmet (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések 

stb.) a kifizetőtől nyert igazolással.

25. §
(1) A pénzbeli ellátások folyósítása a határozat végrehajthatóvá válását követően elsősorban 

kifizetéssel, a hivatal házipénztárában vagy helyben a faluházban történik az alábbi 
határidőben.
a) A nem rendszeres ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15, 
azonnali intézkedést igénylő esetben megállapított ellátás kifizetése 3 napon belül történik.
b) A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, kifizetése a jogszabályban, illetőleg a 
határozatban elrendelt határidőben történik.

(2) Gyógyszertámogatás postai úton is utalható.
(3) A rendszeres szociális és gyermekvédelmi ellátásban részesülő - ha jogszabály másként nem 

rendelkezik - a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 
napon belül köteles írásban vagy személyesen értesíteni az önkormányzati hivatalt, az ellátást 
megállapító határozatban erre a figyelmét fel kell hívni.

(4) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésével, elengedésével, a részletfizetés 
engedélyezésével kapcsolatban a Szt. 17. §-ának figyelembe vételével az adott ellátás 
tekintetében hatáskörrel rendelkező dönt.

V. fejezet
Szociális szolgáltatások
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16. Családi szükségletek kielégítését szolgáló, 
gazdálkodást segítő szociális szolgáltatás

26. §
(1) Az önkormányzat a település lakói számára a lakóházhoz tartozó telek karbantartása érdekében a 

rendelkezésére álló kisgépekkel (fűkasza) fűnyírás szolgáltatást biztosít.
(2) A fűnyírás szolgáltatásra jogosult a Meződön lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a 

településen élő személy.
(3) Az igényeket szóban lehet előterjeszteni a polgármesternél. A polgármester köteles az igényeket 

a rendelkezésre álló kapacitás és a szociális rászorultság alapján sorolni. Az igénylővel a 
szóban előterjesztett kérelemmel egyidöben közölni kell, hogy igényét előreláthatólag milyen 
időpontban tudja a polgármester teljesíteni. A szociálisan különösen rászorulók igényeit 
előnyben kell részesíteni és számukra 50 % kedvezményt kell biztosítani a térítési díjból. 
Szociálisan különösen rászoruló az igénylő, ha 60 éven felüli egyedülálló.

(3) A fűnyírás szolgáltatás tartalmáról, idejéről és a fizetendő díjról a polgármester megállapodást 
köt az igénybe vevővel.

(4) A fűnyírás szolgáltatás térítési díj köteles. A fizetendő térítési díj 1000 Ft/óra. A térítési dijat a 
szolgáltatás elvégzését követő 8 napon belül kell befizetni.

17. Lakhatást segítő szolgáltatás

27. §
(1) A képviselő-testület szakmunkában, és segédmunkában megnyilvánuló természetbeni segítséget

nyújthat a községben található, vagy ott létesülő lakóépület, vagy a lakhatást illetve 
mezőgazdasági termelést kiszolgáló melléképület építéséhez, felújításához és karbantartásához.

(2) A lakhatási segítő szolgáltatásra az lehet jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 250 %-át.

(3) A lakhatást segítő szolgáltatás nyújtásának feltétele, hogy a munkálatokhoz szükséges 
építőanyagot a támogatott biztosítsa, és folyamatosan vegyen részt a munkavégzésben.

(4) A lakhatási segítő szolgáltatás éves értéke egy kérelmező esetében nem haladhatja meg a 
150.000,-Ft-ot, melyet a munkálatokban résztvevő önkormányzati dolgozóknak a munkavégzés 
idejére eső arányos munkabéréből kell kiszámolni.

(5) A lakhatást segítő szolgáltatás iránti igényeket minden évben 2 alkalommal március 15-ig illetve
augusztus 15-ig kell benyújtani írásban, az elvégzendő munka megncvezésésével, igényelt 
időpontra és várható időtartamra, a segítségkércs indokaira is kiterjedően.

(6) Káresemények megelőzésére vagy közvetlen elhárítására a polgármester külön pályázat nélkül is 
elrendelhet munkavégzést, melyről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(7) A lakhatást segítő szolgáltatás térítési díj köteles. A fizetendő térítési díj 1000 Ft/óra. A térítési 
díjat a szolgáltatás elvégzését követő 8 napon belül kell befizetni.

18. Falugondnoki szolgáltatás

28. §
(1) Az önkormányzat falugondnoki szolgáltatást biztosít:

a) a lakosság számára a településen hiányzó, az alapvető szükségletek kielégítését segítő 
szolgáltatásokhoz, illetőleg a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítésére,
b) a rászorult személyek közlekedési, szállítási problémájának megoldására, valamint
c) a lakosságot érintő információk gyűjtése és továbbítása érdekében.

(2) A falugondnoki szolgálat feladatait a falugondnok látja el a rendelkezésre álló gépjármű 
segítségével. A falugondnok tevékenységét munkaköri leírásának, a szolgálat szakmai 
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programjának, a kcpvisclő-tcstülct határozatainak, valamint a polgármester utasításának 
megfelelően látja el.

(3) A szolgáltatás igénybevételére Meződön lakóhellyel rendelkező, a településen életvitel-szerüen 
tartózkodó személy jogosult e rendeletben foglaltak szerint.

(4) A falugondnoki szolgálat keretében ellátott feladatok:
a) Étkeztetés, házi segítségnyújtás és nappali ellátás szociális szolgáltatásokban való 
közreműködés.
b) Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása (gyógyszerkiváltás, orvosi rendelésre, 
tanácsadásra stb. szállítás).
c) Óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása.
d) Napi bevásárlás érdekében szállítás, nagybevásárlás, illetve árubeszerzés
e) Munkanélküliek szállítása munkaügyi ügyintézés céljából.
0 Önkormányzati, települési rendezvényre szállítás.
g) Rokonok, hozzátartozók látogatásra szállítása.
h) Tömegközlekedéshez való csatlakozás biztosítása.
i) Eseti és egyedi egyéb személy- és áruszállítás.
j) Egyéb szolgáltatási feladatok. így különösen művelődés, sport, szabadidős tevékenység 
szervezése, segítése (színház, kirándulás, rendezvények szervezése a lakosság részére), 
lakossági szolgáltatások (különféle ügyintézés, családi eseményekre szállítás stb.), 
közreműködés az önkormányzati feladatok megoldásában (árubeszerzés, ügyintézés, 
tájékoztatás, információ közvetítés), az egyéni és az önkormányzati hivatalos ügyek 
intézésének segítése.

(5) A falugondnoki szolgálat rendszeresen, kötelezően és térítés nélkül látja el a (4) bekezdésben 
foglalt feladatok közül az a)-d) pontban foglaltakat (a továbbiakban: rendszeres szolgáltatások).

(6) Kérelemre, a körülményeket mérlegelve, szintén térítésmentesen végzi el a (4) bekezdés c)-i) 
pontban felsorolt feladatokat.

(7) A falugondnoki szolgálat által szervezett kirándulásokon, kulturális programokon való részvétel
szállításon kívüli költségeit minden résztvevő megfizeti.

29. §
(1) A falugondnok feladatait annak figyelembe vételével rangsorolja, hogy alapvető kötelezettsége 

rendszeres és kötelező feladatainak teljesítése, mérlegelés alapján teljesítendő feladatait úgy 
kell ellátnia, hogy az ne veszélyeztesse alapvető feladatai teljesítését.

(2) A falugondnoki szolgáltatások közül a rendszeres szolgáltatások igénybevétele alanyi jogon 
történik.

(3) A 28. § (4) bekezdés j) pontjában írt egyedi kérelemre nyújtott szolgáltatás igénybevétele a 
polgármester döntése alapján történik. A polgármester a szolgáltatás iránti kérelem 
elbírálásakor dönt az igény jogosságáról, döntésénél köteles figyelembe venni a kérelmező 
korát, egészségi állapotát, családi és szociális körülményeit. A kor és egészségi állapot 
megítélésénél azt is figyelembe kell vennie, hogy a kérelmező képes-e tömegközlekedési 
eszköz igénybe vételére. Amennyiben a kérelmező kora vagy egészségi állapota miatt nem 
tudja igénybe venni a tömegközlekedési eszközt, köteles biztosítani számára a kért 
szolgáltatást.

(4) A polgármester döntéséről a kérelem előterjesztésekor azonnal tájékoztatja a kérelmezőt. 
Amennyiben e rendelet alapján megállapítja a jogosultságot, utasítja a falugondnokot a 
szolgáltatás nyújtására. Amennyiben a kérelmező vitatja a polgármester elutasító döntését, 
írásban panaszt nyújthat be. A panasz alapján a polgármester a képviselő-testület ele terjeszti a 
kérelmet. Az elöteijesztésben meg kell jelölni a kért szolgáltatást és azt, hogy a kérelmet milyen 
indokok alapján utasította el. A polgármester 8 napon belüli időpontra rendkívüli ülést hív 
össze. Az ülésre meg kell hívni a kérelmezőt.
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(5) A képviselő-testület - a polgármester előterjesztésére - fel ül vizsgálj a a polgármester döntését és 
helybenhagyja azt, vagy dönt a kérelem teljesítéséről. A képviselő-testület határozatát a 
polgármester írásban közli a kérelmezővel.”

VI. fejezet 
Záró rendelkezések

30. §
(1) E rendelet 2020. július 1. napján lép hatályba azzal, hogy a hatálybalépés napján már benyújtott, 

de még cl nem bírált kérelmek esetében is alkalmazni kell.
(2) Hatályát veszti az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló

2/2015.(11.23.) önkormányzati rendelet.

Meződ, 2020....

Merk Zsolt 
polgármester

Dr. Kajdon Béla 
jegyző

II





Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2020.(VI.30.) önkormányzatai rendelete

Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról

Meződ Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 
pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. fejezet 
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja, hatálya 

l-§
(1) E rendelet célja, hogy megállapítsa

a) a települési szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokra való 
jogosultság feltételeit, az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint a 
felhasználás ellenőrzésének szabályait.
b) az önkormányzat által nyújtott szociális szolgáltatások igénybe vételének szabályait, továbbá 
a fizetendő térítési díjakat.

(2) Az önkormányzat által folyósított gyermekvédelmi és szociális ellátásra való jogosultság, a 
jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, és a hatósági ellenőrzésre az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: 
Szt.), valamint a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: 
Gyvt.) és e rendeletben foglaltak figyelembe vételével.

2.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed Meződ Község Önkormányzata közigazgatási területén 

életvitelszerűen élő és lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a Szt. 3. § (l)-(3) 
bekezdésében foglalt személyekre.

(2) A rendelet hatálya személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások tekintetében Meződ Község 
Önkormányzata által szervezett és nyújtott szolgáltatásokra terjed ki.

2. Hatásköri rendelkezések

(1) A rendeletben foglalt ellátások tekintetében - a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével - a 
képviselő-testület rendelkezik hatáskörrel

(2) A települési támogatás megállapításáról a 8. § (1 )-(2) bekezdésében, a 13. § (2) bekezdésében és
a 21. §-ban foglalt esetekben a polgármester dönt.

(3) A polgármester hatáskörébe tartozik a köztemetés elrendelése.
(4) A polgármester döntése ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a Sásdi 

Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbiakban: önkormányzati hivatal) benyújtott, a 
képviselő-testülethez címzett fellebbezést lehet előterjeszteni. A fellebbezést a polgármester a 
képviselő-testület következő ülése elé terjeszti. A fellebbezést a beadástól számított legkésőbb 
60 napon belül el kell bírálni.

11. fejezet 
Települési támogatás
3. Általános feltételek

<§
(1) Az önkormányzat rendkívüli települési támogatással, valamint rendszeres települési 
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támogatással segíti a szociálisan rászorult, méltánylandó anyagi nehézséggel küzdő 
személyeket.

(2) Rendszeres települési támogatás nyújtható
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (a továbbiakban: lakásfenntartási 
települési támogatás)
b) a gyógyszerkiadások viseléséhez (a továbbiakban: gyógyszertámogatás)
c) iskoláztatáshoz kapcsolódó rendszeres költségek viseléséhez (a továbbiakban: továbbtanulási 

támogatás).
(3) A gyermekek családban történő nevelkedését, a gyermeket nevelő családok anyagi-szociális 

problémáinak enyhítését - a Gyvt-ben foglaltak figyelembe vételével - települési támogatással 
segíti az önkormányzat

5- §
(1) A települési támogatásra való jogosultság feltétele, hogy a kérelmező minden tőle elvárhatót 

megtegyen annak érdekében, hogy szociális problémáit megszüntesse vagy csökkentse, így 
például együttműködjön a munkaügyi központtal, közfoglalkoztatásban vegyen részt, igénybe 
vegye a családsegítő vagy a gyermekjóléti szolgáltatást. Nem nyújtható települési támogatás 
annak a személynek, aki körülményeivel kapcsolatban valótlan tényt közöl.

(2) A települési támogatás nyújtható készpénzben, de természetbeni szociális ellátás formájában, a 
támogatott személy kiadásainak átvállalásával is megállapítható.

4. Rendkívüli települési támogatás
6. §

(1) Rendkívüli települési támogatást kell nyújtani a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő 
személyek részére.

(2) Évente legfeljebb három alkalommal, eseti jelleggel rendkívüli települési támogatásban lehet 
részesíteni azokat a személyeket, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon 
nem tudnak gondoskodni, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak, 
feltéve, hogy a kérelmező egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

(3) Évente legfeljebb egy alkalommal, eseti jelleggel rendkívüli települési támogatásban lehet 
részesíteni azokat a személyeket is, akik 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 kapcsolattartásához, a gyermek 
családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások) anyagi segítségre 
szorulnak, feltéve, hogy egy főre számított havi családi jövedelmük nem haladja meg a (2) 
bekezdésben foglalt jövedelemhatár kétszeresét.

(4) A rendkívüli települési támogatás esetenkénti összege 3-20.000 forint lehet.

7. §
A rendkívüli települési támogatás nyújtható
a) gyermekneveléshez nyújtott rendkívüli települési támogatás,
b) lakásfenntartási célra nyújtott rendkívül települési támogatás,
c) szociális tüzifajuttatás rendkívüli települési támogatás,
d) kamatmentes kölcsön rendkívüli települési támogatás,
e) temetési célú rendkívüli települési támogatás,
f) rekreációs célú rendkívüli települési támogatás és
g) idősek rendkívüli települési támogatása és
formájában is. Az a)-g) alpontok szerinti rendkívüli települési támogatás megállapításánál nem kell 
alkalmazni a rendkívüli települési támogatásnak a 6. §-ban foglalt szabályait.
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5. Gyermekneveléshez nyújtott rendkívüli települési támogatás
8. §

(1) A meződi lakos, a településen életvitelszerűen tartozékodé szülőt a gyermek megszületését 
követő 6 hónapon belül benyújtott kérelmére gyermekenként 20.000 Ft rendkívüli települési 
támogatás illeti meg, ha a gyermek a gondozásában van.

(2) Rendkívüli települési támogatásra jogosult a szülő a gyermek iskoláztatására tekintettel a 
gyermek általános- és középiskolai ballagása alkalmával megnövekedett kiadások 
ellentételezésére (a továbbiakban: ballagási támogatás). A ballagási támogatást hivatalból vagy 
kérelemre állapítja meg a polgármester, azt minden évben május 1-jéig kell kifizetni. Összege 
általános iskolát befejező gyermek után 10 ezer forint, középfokú oktatási intézményt végzett 
gyermekre tekintettel pedig 15 ezer forint.

(3) A gyermekek iskoláztatásához kapcsolódó és az egyéb gyermeknevelési költségek 
megfizetéséhez való hozzájárulásként évente egy vagy több alkalommal gyermeknevelési 
rendkívüli települési támogatás nyújtható a 6. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaktól eltérően is, 
melyről a képviselő-testület esetileg dönt.

6. Lakásfenntartási célú rendkívüli települési támogatás
9. §

A képviselő-testület minden meződi családot és egyedül élőt évente egy alkalommal rendkívüli 
települési támogatásban részesíthet a lakásfenntartási kiadásokra tekintettel, költségvetési 
lehetőségei függvényében. A támogatás összegét, kifizetésének hatátidejét a képviselő-testület 
állapítja meg.

7. Szociális tűzi fajuttatás rendkívüli települési támogatás
10. §

(1) Az önkormányzat a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatása pályázaton elnyert mennyiségben és minőségben rendelkezésére álló 
tűzifát a rászoruló lakosság számára természetbeni rendkívüli települési támogatásként (a 
továbbiakban: szociális célú tűzifa juttatás) biztosítja.

(2) A szociális célú tűzifa juttatásról a képviselő-testület határozattal dönt. A rendelkezésre álló 
tűzifamennyiséget a legrászorultabbak között kell elosztani.

(3) Szociális célú tűzifa juttatás keretében háztartásonként legalább 1 m3 és legfeljebb 5 m3 tűzifa 
rászorulók ingatlanára történő szállítására kerül sor. A tűzifa biztosítása, valamint 
rászorulókhoz történő kiszállítása egyaránt ellenszolgáltatás nélkül történik.

H.§
(1) A (3) bekezdésben foglalt kivétellel az a személy részesíthető szociális célú tűzifa juttatásban,

akinek
a) a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyszemélyes háztartás esetén 200%-át, 70 év 
feletti egyedül élő esetén 250 %-át, és

b) a lakása fával fűthető, továbbá
c) ellenőrzött nyilatkozata szerint 2 m3-nél több tűzifával nem rendelkezik, valamint
d) a háztartás egyik tagjának sincs a Szt. szerinti vagyona.

(2) Az elbírálás során előnyben kell részesíteni az alábbi feltételeknek megfelelő kérelmezőt:
a) Szt. szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára jogosultak.
b) e rendelet szerint települési támogatásra, különösen lakásfenntartási települési támogatásra 

jogosult,
c) a Gyvt. szerinti halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
d) akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem

haladja meg,
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e) három vagy több kiskorú gyermeket nevel háztartásában,
f) gyermekét egyedül nevelő,
g) 70 év feletti egyedül élő.

(3) Amennyiben az igénylők száma és a tűzifa mennyisége arra lehetőséget ad, a képviselő-testület 
méltányosságból az (1) bekezdésben meghatározott jövedelmi és vagyoni feltételektől eltérhet.

8. Kamatmentes kölcsön rendkívüli települési támogatás
12. §

(1) Rendkívüli települési támogatás a nem várt rendkívüli kiadás miatt nehéz helyzetbe került 
kérelmező részére 2 évente egyszer pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő 
kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. A kamatmentes kölcsön összege 50.000 forintig 
terjed.

(2) A kölcsön folyósításáról szóló határozatban rögzíteni kell a kölcsön folyósítás célját, összegét, a
visszafizetés feltételeit és a kölcsön késedelmes megfizetése esetén a behajtás módját. A 
kölcsön nyújtásáról a képviselő-testület döntése alapján a polgármester és a jogosult 
megállapodást köt, melyben meg kell határozni a kölcsön összegét, kifizetésének módját, a 
visszafizetés feltételeit, a kölcsön késedelmes megfizetése esetén a behajtás módját. A 
szerződésben a kérelmező és házastársa vagy élettársa egyetemleges felelősséget köteles 
vállalni a kölcsön visszafizetésére.

(3) A kamatmentes kölcsönt legfeljebb 1 év alatt kell visszafizetni, a képviselő-testület döntése 
szerinti havi egyenlő részletekben. Az első részletet a kölcsön felvételét követő hónap 15. 
napjáig kell megfizetni. A határidőben vissza nem fizetett kölcsönt a Szt-nek a jogosulatlanul 
felvett ellátásra vonatkozó rendelkezése szerint kell behajtani.

9. Temetési célú rendkívüli települési támogatás
13. §

(1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként rendkívüli települési 
támogatás (a továbbiakban: temetési támogatás) nyújtható annak, aki a meghalt személy 
eltemettetéséről gondoskodott, ha a temetési költségek viselésére a saját, illetve családja 
létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes. Létfenntartást veszélyeztet a temetési költségek 
viselése, amennyiben az eltemettető családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő esetén 150 %- 
át.

(2) A temetési támogatás az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően alanyi jogon jár a meződi lakos 
hozzátartozóját eltemettető meződi lakosnak. Az alanyi jogú temetési támogatásról a 
polgármester jövedelemvizsgálat nélkül dönt.

(3) A temetési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet
benyújtani, csatolva a kérelmező nevére szóló temetési számlákat és a halotti anyakönyvi 
kivonatot.

(4) A temettető a temetési támogatás felvételére temetésenként egy esetben jogosult. A kérelem 
benyújtásakor a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy máshol e címen nem igényelt és 
nem kapott települési támogatást.

(5) A temetési támogatás összege 20.000 Ft. - • • ■

10. Rekreációs célú rendkívüli települési támogatás
14. §

(1) Amennyiben az adott éves költségvetés lehetővé teszi, a képviselő-testület rekreációs célú 
rendkívüli települési támogatásban (a továbbiakban: rekreációs támogatás) részesítheti
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a) a 0-14 éves korú, valamint a június hónapban általános iskolába járó, legfeljebb 15 éves 
meződi gyermekeket, valamint velük együtt élő szüleiket, nevelőiket, gyermekenként 
legfeljebb két felnőttet üdülési célra,

b) azokat a meződi lakosokat, akik az önkormányzat által szervezett közös falusi kiránduláson 
vagy közművelődési, közösségi rendezvényen vesznek részt.

(2) A rekreációs támogatás az (1) bekezdés b) pont szerinti esetben kizárólag természetben, a 
költségek átvállalása vagy élelmiszer juttatás formájában adható. A támogatás mértékéről a 
képviselő-testület a kirándulás, rendezvény megszervezése előtt dönt.

11. Idősek rendkívüli települési támogatása
15. §

A 60. életévét betöltött, meződi lakóhellyel rendelkező lakosokat évente egyszer legalább 5 ezer 
forint összegű rendkívüli települési támogatásban (a továbbiakban: idősek támogatása) részesíti a 
képviselő-testület a korukból adódó nehézségek, megnövekedett költségek ellentételezésére, 
esélyeik javítására.

12. Lakásfenntartási települési támogatás
16. §

(1) Az önkormányzat lakásfenntartási települési támogatás nyújtásával segíti a rászorulókat a 
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésében.

(2) Lakásfenntartási települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
200%-át, egyszemélyes háztartás esetén 220 %-át, továbbá az elismert havi lakásfenntartási 
költségek a háztartás összjövedelmének 25 %-át elérik, és a háztartás tagjai egyikének sincs 
vagyona,

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában háztartás az Szt. szerinti háztartás. Vagyon alatt a hasznosítható
ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, ha annak forgalmi értéke 
meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének tízszeresét, azzal, hogy nem minősül 
vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni 
értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra 
tekintettel fenntartott gépjármű.

(4) A (2) bekezdés alkalmazásában elismert havi lakásfenntartási költségként a kérelem beadását 
megelőző utolsó havi számla alapján
a) a villanyáram-,
b) a víz-
c) és gázfogyasztás,
d) csatornahasználat
e) szemétszállítás díja,
f) a lakbér vagy az albérleti díj,
g) a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztörészlete,
együttes összege, továbbá nem gázzal vagy villanyárammal fűtők esetében a tüzelőanyag 
költségeinek megfizetésére havi 3.000 forint vehető figyelembe.

17. §
(1) A lakásfenntartási települési támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 

kezdődően 12 hónapra kell megállapítani, az ellátás havi összege 2.500 forint. A kérelmeket 
folyamatosan lehet benyújtani.

(2) A lakásfenntartási települési támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, 
és a lakásfenntartással összefüggő, elsősorban a 16. § (4) bekezdése szerinti azon rendszeres 
kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a 
legnagyobb mértékben veszélyezteti.
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(3) A lakásfenntartási települési támogatást havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig 
kell a (2) bekezdés szerint utalni vagy a képviselő-testület döntése szerint kifizetni.

18. §
(1) Lakásfenntartási települési támogatást ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak lehet 

megállapítani, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak 
minősül az albérlet és a bírósági határozattal megosztott lakás lakrésze.

(2) Megszűnik a lakásfenntartási települési támogatás:
a) a megállapított folyósítási időtartam leteltével, vagy
b) ha a képviselő-testület a támogatásra okot adó körülmények megváltozásával a támogatást 
megszünteti.

13. Gyógyszertámogatás
19. §

(1) Gyógyszertámogatásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinek a havi rendszeres 
gyógyító ellátás költsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes 
viselni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szempontjából szociálisan rászorult az, akinek a családjában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 %-át.

(3) Létfenntartást veszélyeztetően magas a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége, ha annak havi 
összege meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át.

(4) A gyógyszertámogatás havi összege 3.000 forint.
(5) A havi rendszeres gyógyító ellátás költségét a háziorvos igazolja.

20. §
(1) A gyógyszertámogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően 12 hónapra 

kell megállapítani. A kérelmeket folyamatosan lehet benyújtani.
(2) Gyógyszertámogatás nem jár a közgyógyellátásra való jogosultság időtartama alatt. A 

kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor nyilatkoznia kell, hogy a kérelem benyújtásakor 
közgyógyellátásra jogosult-e.

(3) A gyógyszertámogatást havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell a támogatott 
részére kifizetni.

14. Továbbtanulási támogatás
21. §

(1) Továbbtanulási támogatásra jogosult a nagykorú tanuló, amennyiben középfokú iskolai tanulmá
nyait követően első ízben oktatási intézmény nappali tagozatán felsőfokú iskolai képzésben 
vagy felsőfokú szakképzésben vesz részt, feltéve, hogy a szülő a tanuló után családi pótlékban 
nem részesül.

(2) A továbbtanulási támogatást a kérelem beadásának hónapjától számított 6 hónapon keresztül 
kell folyósítani. A továbbtanulási támogatás a feltételek fennállásáig, de legfeljebb az adott 
képzésre előírt minimális időtartam leteltéig, több egymást követő képzés esetén is együttesen 
maximum 10 féléven keresztül jár. Összege havi 5.500 forint.

(3) A kérelmeket folyamatosan lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell az iskolalátogatási
igazolást, valamint a szülő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a tanuló után családi pótlékban 
nem részesül. - '

III. Fejezet 
Köztemetés

22. §
Az eltemettetésre köteles személy szociális rászorultsága esetén a képviselő-testület a köztemetés 
költségeinek megtérítését kérelemre, méltányosságból elengedheti, mérsékelheti, részletfizetési 
kedvezményt vagy fizetési halasztást adhat. A szociális rászorultság megítélésénél e rendeletnek a 
rendkívüli települési támogatásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
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IV. Fejezet 
Eljárási rendelkezések

23. §
(1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező rendelkezéseket

és az általános eljárási szabályokat az Szt. 4-24. §-a határozza meg.
(2) Az e rendeletben szabályozott ellátásokra vonatkozó eljárás általában kérelemre indul. Pénzbeli

és természetbeni ellátás nyújtására hivatalból is indulhat eljárás, illetőleg hivatalból történő 
eljárást kezdeményezhet köznevelési intézmény, egészségügyi, gyermekvédelmi vagy szociális 
szolgáltatást nyújtó szerv vagy személy, illetőleg civil szervezet is.

(3) Az ellátások iránti kérelmet írásban kell benyújtani az önkormányzati hivatalhoz, csatolva - a 8.
§-ban, a 14-15. §-okban és a 21. §-ban foglalt eseteket kivéve - a család, lakásfenntartási 
települési támogatás esetén a háztartás, kérelem beadását megelőző havi jövedelmét igazoló 
dokumentumokat.

(4) A jogosultság megállapítása érdekében - a döntéshozó felkérésére - környezettanulmányt végez 
a családsegítő vagy a gyermekjóléti szolgálat. A környezettanulmány elvégzésébe bevonható a 
védőnői szolgálat és a köznevelési intézmények dolgozói is.

(5) A szociális és gyermekvédelmi ellátásokra való jogosultság elbírásához a Szt. 18. § szerinti 
adatokat, továbbá az adott ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó nyilatkozatokat, adatokat, 
illetőleg az adatok hatóság által történő beszerzéséhez szükséges nyilatkozatokat kell csatolni. 
A kérelmező köteles családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és azokat igazolni. 
Amennyiben a kérelmező a nyilatkozatokat felszólítás ellenére sem bocsátja rendelkezésre, 
kérelmét el kell utasítani.

(6) A jövedelmet az alábbiak szerint kell igazolni:
a) munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelmet és 

táppénzt: a munkáltató jövedelem-igazolásával,
b) társas és egyéni vállalkozásból, valamint őstermelői tevékenységből származó jövedelmet az 

adóhatóság által kiadott jövedelem-igazolással,
c) nyugellátást, baleseti nyugellátást, árvaellátást és egyéb nyugdíjszerű ellátásokat: az előző 

havi nyugdíj szelvénnyel vagy banki kivonattal
d) a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatást (GYED, GYES, GYET, 

családi pótlék, gyermektartásdíj stb.) postai kifizetési szelvénnyel, banki kivonattal vagy a 
kifizetőtől nyert igazolással,

e) a munkaügyi szervek által folyósított ellátást: az erről szóló határozattal,
f) rendszeres pénzellátást: postai kifizetési szelvénnyel vagy banki kivonattal,
g) bérbeadásból származó jövedelmet és megbízási vagy egyéb jogügyletből származó 

jövedelmet a szerződéssel,
h) egyéb jövedelmet (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések 

stb.) a kifizetőtől nyert igazolással.
24. §

(1) A pénzbeli ellátások folyósítása a határozat végrehajthatóvá válását követően elsősorban 
kifizetéssel, a hivatal házipénztárában vagy helyben a faluházban történik az alábbi 
határidőben.
a) A nem rendszeres ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15, 
azonnali intézkedést igénylő esetben megállapított ellátás kifizetése 3 napon belül történik.
b) A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, kifizetése a jogszabályban, illetőleg a 
határozatban elrendelt határidőben történik.

(2) Gyógyszertámogatás postai úton is utalható.
(3) A rendszeres szociális és gyermekvédelmi ellátásban részesülő - ha jogszabály másként nem 

rendelkezik - a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 
napon belül köteles írásban vagy személyesen értesíteni az önkormányzati hivatalt, az ellátást 
megállapító határozatban erre a figyelmét fel kell hívni.
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(4) A jogosulatlanul - igénybe vett ellátás megtérítésével, elengedésével, a részletfizetés 
engedélyezésével kapcsolatban a Szt. 17. §-ának figyelembe vételével az adott ellátás 
tekintetében hatáskörrel rendelkező dönt.

V. fejezet
15. Családi szükségletek kielégítését szolgáló, 

gazdálkodást segítő szociális szolgáltatás
25. §

(1) Az önkormányzat a település lakói számára a lakóházhoz tartozó telek karbantartása érdekében a
rendelkezésére álló kisgépekkel (fűkasza) fűnyírás szolgáltatást biztosít.

(2) A fűnyírás szolgáltatásra jogosult a Meződön lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a 
településen élő személy.

(3) Az igényeket szóban lehet előterjeszteni a polgármesternél. A polgármester köteles az igényeket
a rendelkezésre álló kapacitás és a szociális rászorultság alapján sorolni. Az igénylővel a 
szóban előterjesztett kérelemmel egyidőben közölni kell, hogy igényét előreláthatólag milyen 
időpontban tudja a polgármester teljesíteni. A szociálisan különösen rászorulók igényeit 
előnyben kell részesíteni és számukra 50 % kedvezményt kell biztosítani a térítési díjból. 
Szociálisan különösen rászoruló az igénylő, ha 60 éven felüli egyedülálló.

(3) A fűnyírás szolgáltatás tartalmáról, idejéről és a fizetendő díjról a polgármester megállapodást 
köt az igénybe vevővel.

(4) A fűnyírás szolgáltatás térítési díj köteles. A fizetendő térítési díj 1000 Ft/óra. A térítési díjat a 
szolgáltatás elvégzését követő 8 napon belül kell befizetni.

16. Lakhatást segítő szolgáltatás
26. §

(1) A képviselő-testület szakmunkában, és segédmunkában megnyilvánuló természetbeni segítséget
nyújthat a községben található, vagy ott létesülő lakóépület, vagy a lakhatást illetve 
mezőgazdasági termelést kiszolgáló melléképület építéséhez, felújításához és karbantartásához.

(2) A lakhatást segítő szolgáltatásra az lehet jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 250 %-át.

(3) A lakhatást segítő szolgáltatás nyújtásának feltétele, hogy a munkálatokhoz szükséges 
építőanyagot a támogatott biztosítsa, és folyamatosan vegyen részt a munkavégzésben.

(4) A lakhatást segítő szolgáltatás éves értéke egy kérelmező esetében nem haladhatja meg a 
150.000,-Ft-ot, melyet a munkálatokban résztvevő önkormányzati dolgozóknak a munkavégzés 
idejére eső arányos munkabéréből kell kiszámolni.

(5) A lakhatást segítő szolgáltatás iránti igényeket minden évben 2 alkalommal március 15-ig illetve
augusztus 15-ig kell benyújtani írásban, az elvégzendő munka megnevezésésével, igényelt 
időpontra és várható időtartamra, a segítségkérés indokaira is kiterjedően.

(6) Káresemények megelőzésére vagy közvetlen elhárítására a polgármester külön pályázat nélkül is
elrendelhet munkavégzést, melyről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(7) A lakhatást segítő szolgáltatás térítési díj köteles. A fizetendő térítési díj 1000 Ft/óra. A térítési
díjat a szolgáltatás elvégzését követő 8 napon belül kell befizetni.

17. Falugondnoki szolgáltatás
27. §

(1) Az önkormányzat falugondnoki szolgáltatást biztosít:
a) a lakosság számára a településen hiányzó, az alapvető szükségletek kielégítését segítő 
szolgáltatásokhoz, illetőleg a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítésére,
b) a rászorult személyek közlekedési, szállítási problémájának megoldására, valamint
c) a lakosságot érintő információk gyűjtése és továbbítása érdekében.

(2) A falugondnoki szolgálat feladatait a falugondnok látja el a rendelkezésre álló gépjármű 
segítségével. A falugondnok tevékenységét munkaköri leírásának, a szolgálat szakmai 

8



9

programjának, a képviselő-testület határozatainak, valamint a polgármester utasításának 
megfelelően látja el.

(3) A szolgáltatás igénybevételére Meződön lakóhellyel rendelkező, a településen életvitel-szerüen 
tartózkodó személy jogosult e rendeletben foglaltak szerint.

(4) A falugondnoki szolgálat keretében ellátott feladatok:
a) Étkeztetés, házi segítségnyújtás és nappali ellátás szociális szolgáltatásokban való 
közreműködés.
b) Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása (gyógyszerkiváltás, orvosi rendelésre, 
tanácsadásra stb. szállítás).
c) Óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása.
d) Napi bevásárlás érdekében szállítás, nagybevásárlás, illetve árubeszerzés
e) Munkanélküliek szállítása munkaügyi ügyintézés céljából.
f) Önkormányzati, települési rendezvényre szállítás.
g) Rokonok, hozzátartozók látogatásra szállítása.
h) Tömegközlekedéshez való csatlakozás biztosítása.
i) Eseti és egyedi egyéb személy- és áruszállítás.
j) Egyéb szolgáltatási feladatok, így különösen művelődés, sport, szabadidős tevékenység 
szervezése, segítése (színház, kirándulás, rendezvények szervezése a lakosság részére), 
lakossági szolgáltatások (különféle ügyintézés, családi eseményekre szállítás stb.), 
közreműködés az önkormányzati feladatok megoldásában (árubeszerzés, ügyintézés, 
tájékoztatás, információ közvetítés), az egyéni és az önkormányzati hivatalos ügyek 
intézésének segítése.

(5) A falugondnoki szolgálat rendszeresen, kötelezően és térítés nélkül látja el a (4) bekezdésben 
foglalt feladatok közül az a)-d) pontban foglaltakat (a továbbiakban: rendszeres szolgáltatások).

(6) Kérelemre, a körülményeket mérlegelve, szintén térítésmentesen végzi el a (4) bekezdés e)-i) 
pontban felsorolt feladatokat.

(7) A falugondnoki szolgálat által szervezett kirándulásokon, kulturális programokon való részvétel
szállításon kívüli költségeit minden résztvevő megfizeti.

28. §
(1) A falugondnok feladatait annak figyelembe vételével rangsorolja, hogy alapvető kötelezettsége 

rendszeres és kötelező feladatainak teljesítése, mérlegelés alapján teljesítendő feladatait úgy 
kell ellátnia, hogy az ne veszélyeztesse alapvető feladatai teljesítését.

(2) A falugondnoki szolgáltatások közül a rendszeres szolgáltatások igénybevétele alanyi jogon 
történik.

(3) A 27. § (4) bekezdés j) pontjában írt egyedi kérelemre nyújtott szolgáltatás igénybevétele a 
polgármester döntése alapján történik. A polgármester a szolgáltatás iránti kérelem 
elbírálásakor dönt az igény jogosságáról, döntésénél köteles figyelembe venni a kérelmező 
korát, egészségi állapotát, családi és szociális körülményeit. A kor és egészségi állapot 
megítélésénél azt is figyelembe kell vennie, hogy a kérelmező képes-e tömegközlekedési 
eszköz igénybe vételére. Amennyiben a kérelmező kora vagy egészségi állapota miatt nem 
tudja igénybe venni a tömegközlekedési eszközt, köteles biztosítani számára a kért 
szolgáltatást.

(4) A polgármester döntéséről a kérelem előterjesztésekor azonnal tájékoztatja a kérelmezőt. 
Amennyiben e rendelet alapján megállapítja a jogosultságot, utasítja a falugondnokot a 
szolgáltatás nyújtására. Amennyiben a kérelmező vitatja a polgármester elutasító döntését, 
írásban panaszt nyújthat be. A panasz alapján a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a 
kérelmet. Az előterjesztésben meg kell jelölni a kért szolgáltatást és azt, hogy a kérelmet milyen 
indokok alapján utasította el. A polgármester 8 napon belüli időpontra rendkívüli ülést hív 
össze. Az ülésre meg kell hívni a kérelmezőt.
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(5) A képviselő-testület - a polgármester előterjesztésére - felülvizsgálja a polgármester döntését és 
helybenhagyja azt, vagy dönt a kérelem teljesítéséről. A képviselő-testület határozatát a 
polgármester írásban közli a kérelmezővel.”

VI. fejezet 
Záró rendelkezések

29. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a hatálybalépés napján már 

benyújtott, de még el nem bírált kérelmek esetében is alkalmazni kell.
(2) Hatályát veszti az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló

2/2015.(11.23.) önkormányzati rendelet.

Meződ, 2020. június 29.

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve.
2020. június 30.

jegyző
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