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Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2013. december 12-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Javaslatot teszünk Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 10/2012. (III.30.) rendelet (a továbbiakban: Helyi 

Rendelet) módosítására, az egyes ellátásoknál részletesen kifejtett indokok alapján.    

I. Önkormányzati segély 

A Magyar Közlöny 91. számában jelent meg az önkormányzati segély kialakításával 

összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény, melynek 5-6. §-ai 

értelmében a települési önkormányzat legkésőbb 2013. december hó 31-ig rendeletben 

szabályozza az önkormányzati segély megállapítása, kifizetése, folyósítása, valamint 

felhasználása ellenőrzésének szabályait.  

 

Az önkormányzati segély 2014. január hó 1. napjától hatályos jogintézmény, mely az átmeneti 

segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összevonásával került 

kialakításra. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) 45. §-a értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete a 

létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy 

tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletében meghatározottak 

szerint önkormányzati segélyt nyújt. Önkormányzati segély adható eseti jelleggel vagy 

meghatározott időszakra havi rendszerességgel. Önkormányzati segélyben elsősorban azokat 

a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más 

módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások – 

így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő 

várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának 

előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek 

családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek 

hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. Az Szt. alapján az önkormányzati 

segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított havi családi 

jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell szabályozni, hogy az nem lehet 

alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-ánál. Az elhunyt 

személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati 



segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-

ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmező vagy 

családja létfenntartását veszélyezteti. 

 

Előzőek miatt Helyi Rendeletünkben szabályoznunk kell az önkormányzati segély 

kritériumait, és hatályon kívül kell helyeznünk az átmeneti segélyről és a temetési segélyről 

szóló rendelkezéseket. Az önkormányzati segély szabályainak megalkotásánál az átmeneti 

segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás eddigi rendelkezéseire 

alapoztunk. A jövedelemhatárt család esetén az eddigi, az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 100%-a helyett a törvényi minimumként szabályozott 130%-ra 

javasoljuk emelni, míg egyedülálló esetén az átmeneti segély eddigi, az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 150%-át meg nem haladó jövedelmet, mint egy főre jutó 

jövedelemhatárt javasoljuk megtartani.        

 

Az Szt. által adott felhatalmazás alapján az önkormányzati segély pénzügyi szolgáltatási 

tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, amely 

lehetőséggel élni kívánunk, a kölcsön összege 25.000 Forintban, az elhunyt személy 

eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként kamatmentes kölcsön formájában 

megállapított önkormányzati segély összege 60.000 Forintban került megállapításra.  

 

Az önkormányzati segéllyel kapcsolatos feladat- és hatáskör gyakorlását javasoljuk a 

polgármesterre átruházni.  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 13/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) értelmében az 

előterjesztés szöveges indokolása rendeletmódosításkor, tartalmi változás esetén tartalmazza a 

rendeletnek a módosítás előtti, illetve a módosítás utáni szövegét is. Az önkormányzati segély 

szabályainak terjedelme miatt az előterjesztés szöveges részében csak a régi szabályokat 

tüntetjük fel, az új szabályok a rendelet-tervezetben olvashatóak.   

 

A Helyi Rendelet 2013. december hó 31. napjáig hatályos 15-20. §-ai:: 

„Átmeneti segély 

15. § 

Átmeneti segélyt az önkormányzat alkalmanként, az alábbi formákban nyújt: 

a) készpénzben, 

b) természetben: 

ba) közműtartozás esetén a közüzemi szolgáltatóhoz történő utalással, 

bb) tartós élelmiszer formájában,  

bc) tüzelőanyag formájában, 

bd) gyógyszertámogatásként, 

be) az egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi 

szolgáltatás díjaként, 

c) kamatmentes kölcsön formájában. 

 

16. § 

(1) Átmeneti segély nyújtható, ha az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg:  

a) család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, 

b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. 



(2) Az átmeneti segély megállapítása iránti kérelem az e rendelet 1. melléklete szerinti 

formanyomtatványon nyújtható be. A kérelemnek tartalmaznia kell az annak indokául 

szolgáló tényt, és az indokolással alátámasztott rendkívüli körülményt.  

 

17. § 

(1) Kamatmentes kölcsön formájában átmeneti segély – a visszafizetés biztonsága miatt – 

akkor nyújtható, ha az egy főre számított jövedelem eléri vagy meghaladja  

a) család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át,  

b) egyedülálló kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

150%-át.  

(2) A kamatmentes kölcsön formájában átmeneti segélyben részesülő személlyel az 

önkormányzat nevében a polgármester kölcsönszerződést köt.  

(3) A kölcsön alkalmankénti mértéke legfeljebb 25 000 Forint. A visszafizetett 

kölcsönrészleteket a szociális ellátások megjelölésű szakfeladaton kell nyilvántartani.  

(4) A kölcsön visszafizetésének időtartama legfeljebb 6 hónap, a visszafizetés kezdete a 

folyósítást követő második hónap 5. napja.   

(5) A kamatmentes kölcsön ismételt megállapításának feltétele a korábban igénybe vett 

kamatmentes kölcsön teljes összegének visszafizetése. 

 

18. § 

Nem nyújtható átmeneti segély annak a személynek, aki saját maga vagy vele közös 

háztartásban élő hozzátartozója az e rendelet 10. § (6) bekezdésében meghatározott 

vagyonnal rendelkezik. 

 

Temetési segély 

19. § 

(1) Temetési segély állapítható meg, ha az eltemettető háztartásában az egy főre számított 

havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-

át, egyedül élő esetén annak 150 %-át. 

(2) A temetési segély iránti kérelmet az e rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon 

kell benyújtani.   

(3) A temetési segély egyszeri összege 30 000 Ft, melyet halálesetenként csak egy eltemettető 

kaphat.  

(4) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül 

lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, a temetési 

számlákat és az eltemettető családjának jövedelemigazolásait. 

 

20. § 

(1) Kamatmentes kölcsön formájában temetési segély – a visszafizetés biztonsága miatt – 

akkor nyújtható, ha az egy főre számított havi jövedelem eléri vagy meghaladja  

a) család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át,  

b) egyedülálló kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

150%-át.  

(2) A kamatmentes kölcsön összege maximum 60 000 Forint. 

(3) A kölcsön visszafizetésének időtartama legfeljebb 6 hónap, a visszafizetés kezdete a 

folyósítást követő második hónap 5. napja.” 

 

 

 

 



II. Közgyógyellátás 

Az Szt. 2014. január hó 1. napjától hatályos 50. § (4) bekezdése értelmében a méltányossági 

közgyógyellátásra való jogosultságról - a jegyző helyett - a települési önkormányzat 

képviselő-testülete dönt. E feladat- és hatáskör gyakorlását javaslunk a polgármesterre 

átruházni, amit a Helyi Rendeletben is rögzíteni kell.      

 

III. Rendelkezések pontosítása   

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ fenntartója 2013. július hó 1. napjától a Békési 

Kistérségi Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás). Ennek nyomán, több 

helyen kell az Önkormányzat kifejezést Társulás kifejezésre módosítani, illetve a rendelet 

területi hatályát ki kell terjeszteni a személyes gondoskodást nyújtó ellátások, azok 

igénybevétele valamint a fizetendő térítési díjak vonatkozásában Tarhos község közigazgatási 

területére, az Szt. 92. § (1) bekezdés b) pontja alapján. Korrekcióra szorul továbbá – a 

rendelet szöveges részében és a mellékletekben is - a Békési Polgármesteri Hivatal neve. A 

rendszeres szociális segély vonatkozásában egyrészt változott a szakhatósági állásfoglalást 

kiállító szerv neve, másrészt a tavalyi év végén két átmeneti rendelkezést hozott a Képviselő-

testület, amelyek mára okafogyottá váltak, ezért hatályon kívül kell helyezni azokat.  

 

Az SZMSZ alapján: 

A Helyi Rendelet 1. §-a  

„E rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 

rendelkezéseinek megfelelően meghatározza a Békés Város Önkormányzata által biztosított 

pénzbeli és természetbeni szociális ellátások részletes szabályait, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások térítési díját.” 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „1. § E rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 

rendelkezéseinek megfelelően meghatározza a Békés Város Önkormányzata által biztosított 

pénzbeli és természetbeni szociális ellátások részletes szabályait, valamint a Békési Kistérségi 

Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás) által – a Társulási Megállapodás 

alapján - biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és szakosított 

ellátások térítési díját.” 

 

A Helyi Rendelet 2. §-a 

„2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Békés város közigazgatási területén lakóhellyel 

rendelkező a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) 3. § (1) és (3) bekezdéseiben, valamint a 6. §-ában meghatározott 

személyekre.    

(2) Az egyéb illetékességi okokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezései az 

irányadók.” 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Békés város közigazgatási területén lakóhellyel 

rendelkező a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) 3. § (1) és (3) bekezdéseiben, valamint a 6. §-ában meghatározott 

személyekre.    

(2) A rendelet hatálya - a Társulási Megállapodás 12. pont b) pontja kivételével – a Társulás 

által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó ellátások és a fizetendő térítési díjak 

vonatkozásában kiterjed a Tarhos község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, az 

Szt. 3. § (1) és (3) bekezdéseiben, valamint a 6. §-ában meghatározott személyekre.  



(3) Az egyéb illetékességi okokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezései az 

irányadók.” 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 

előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 

következményeit, melynek eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi 

önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.  

 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása, hogy az ügyfél számára - mivel három 

ellátásból egy ellátás keletkezett - egyszerűbbé válik az ügyintézés, gazdasági hatása a 

jövedelemhatár törvényi minimumának emelése miatt a pénzbeli ellátásban részesülők 

számának vélhető növekedése. A rendelet módosítása sem környezeti sem egészségügyi 

hatást nem von maga után. A jogszabály megalkotásának szükségességét az Szt. változásai 

indokolják, a rendelet-tervezet által tartalmazott módosítások nélkül a Helyi Rendelet 

ellentétes lenne magasabb szintű jogszabállyal. A tervezett önkormányzati rendeletnek 

adminisztratív terheket befolyásoló többlethatása nincs. A jogszabály alkalmazásához 

szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek az eddigiek szerint adottak, a pénzügyi 

feltételeket az önkormányzat 2014. évi költségvetésében biztosítani kell.   

 

Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képző rendelet-

tervezetet szíveskedjen elfogadni. 

 

 

Békés, 2013. december 6. 

 

 Izsó Gábor  

                                                                                                       polgármester 

 

 

 

 

Jogi ellenjegyző  

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző  

 



BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…./….. (…. ….)  

önkormányzati  rendelete  

A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 

szóló 10/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

(TERVEZET) 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, valamint a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) 

bekezdésében, a 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, a 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, a 

37. § (1) bekezdésének d) pontjában, a 37/A. § (3) és (4) bekezdéseiben, a 43/B. § (1) és (3) 

bekezdéseiben, a 45. § (1) bekezdésében, a 46. §-ában, az 50. § (3) bekezdésében, a 92. § (1) 

és (2) bekezdéseiben és a 132. § (4) bekezdés b), c) és d) pontjaiban, valamint Békés Város 

Önkormányzata és Tarhos Község Önkormányzata között 2013. május hó 31. napján létrejött 

Társulási Megállapodás 8. a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró a 

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulásban résztvevő Tarhos Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete hozzájárulásával a következőket rendeli el: 

 

1. §   Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 10/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 

Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. § E rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 

rendelkezéseinek megfelelően meghatározza a Békés Város Önkormányzata által biztosított 

pénzbeli és természetbeni szociális ellátások részletes szabályait, valamint a Békési Kistérségi 

Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás) által – a Társulási Megállapodás 

alapján - biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és szakosított 

ellátások térítési díját.” 

 

2. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Békés város közigazgatási területén lakóhellyel 

rendelkező a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) 3. § (1) és (3) bekezdéseiben, valamint a 6. §-ában meghatározott 

személyekre.    

(2) A rendelet hatálya - a Társulási Megállapodás 12. pont b) pontja kivételével – a Társulás 

által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó ellátások és a fizetendő térítési díjak 

vonatkozásában kiterjed a Tarhos község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, az 

Szt. 3. § (1) és (3) bekezdéseiben, valamint a 6. §-ában meghatározott személyekre.  

(3) Az egyéb illetékességi okokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezései az 

irányadók.” 

 



3. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. § A pénzbeli szociális ellátások e rendeletben szabályozott formái: 

a)  rendszeres szociális segély, 

b)  ápolási díj, 

c)  önkormányzati segély, 

d)  magánszemélyek kommunális adója megfizetésével kapcsolatos támogatás.” 

 

4. § A Rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„13. (1)  

b) aki legalább 40%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, amit a Rehabilitációs 

Szakigazgatási Szerv vagy e feladat- és hatáskört ellátó jogelődjei által kiállított, az 

egészségkárosodás minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalással 

vagy szakvéleménnyel igazol, vagy” 

 

5. § A Rendelet 15-20. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„Önkormányzati segély 

15. § Önkormányzati segélyt az önkormányzat eseti jelleggel, az alábbi formákban nyújt a 

létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy 

tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, illetve személyek részére: 

a) készpénzben, 

b) természetben: 

ba) közműtartozás esetén a közüzemi szolgáltatóhoz történő utalással, 

bb) tartós élelmiszer formájában,  

bc) tüzelőanyag formájában, 

bd) gyógyszertámogatásként, 

be) az egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi 

szolgáltatás díjaként, 

c) kamatmentes kölcsön formájában. 

 

16. § (1) Önkormányzati segély nyújtható, ha az egy főre számított havi jövedelem nem 

haladja meg:  

a) család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, 

b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.  

(2) Az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelem az e rendelet 1. melléklete szerinti 

formanyomtatványon nyújtható be. A kérelemnek tartalmaznia kell az annak indokául 

szolgáló tényt, és az indokolással alátámasztott rendkívüli körülményt.  

(3) A polgármester az önkormányzati segély megállapításról szóló határozatban - a 

felhasználás ellenőrzésének keretében – a felhasználást alátámasztó dokumentumok (pl.: 

számla, nyugta) becsatolására hívhatja fel a jogosultat.  

 

17. § (1)  Rendkívüli élethelyzet az Szt. 45. § (4) bekezdésében foglaltakon túl különösen, ha a 

kérelmező 

a) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul, 

b) nyugdíjkifizetése valamely ok miatt késik (pl.: nyugdíjazás iránti eljárás elhúzódása, 

rokkantsági fok megállapítása), 

c) megélhetése valamilyen előre nem látható esemény bekövetkezése okán igazolt módon 

veszélyeztetve van. 

 



18. § (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt 

önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi 

kivonatot és a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát. A 

temetés költségeiről szóló számlát a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdésében 

foglalt adatok feltüntetését követően vissza kell adni az eltemettető részére.   

(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt 

önkormányzati segély egyszeri összegére az Szt. 45. § (6) bekezdése az irányadó.  

(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt 

önkormányzati segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül 

lehet előterjeszteni. E határidő elmulasztása jogvesztő.          

 

19. § (1) Kamatmentes kölcsön formájában önkormányzati segély – a visszafizetés biztonsága 

miatt – akkor nyújtható, ha az egy főre számított jövedelem eléri vagy meghaladja  

a) család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át,  

b) egyedülálló kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

150%-át.  

(2) A kamatmentes kölcsön formájában önkormányzati segélyben részesülő személlyel az 

önkormányzat nevében a polgármester kölcsönszerződést köt.  

(3) A kamatmentes kölcsön formájában nyújtott önkormányzati segély alkalmankénti mértéke 

- a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - legfeljebb 25.000 Forint.  

(4) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt 

kamatmentes kölcsön formájában nyújtott önkormányzati segély összege legfeljebb 60.000 

Forint.  

(5) A kölcsön visszafizetésének időtartama legfeljebb 6 hónap, a visszafizetés kezdete a 

folyósítást követő második hónap 5. napja. A visszafizetett kölcsönrészleteket a szociális 

ellátások megjelölésű szakfeladaton kell nyilvántartani.    

(6) A kamatmentes kölcsön ismételt megállapításának feltétele a korábban igénybe vett 

kamatmentes kölcsön teljes összegének visszafizetése. 

 

20. § Nem nyújtható önkormányzati segély annak a személynek, aki saját maga vagy vele 

közös háztartásban élő hozzátartozója az e rendelet 10. § (6) bekezdésében meghatározott 

vagyonnal rendelkezik.”          

6. § A Rendelet 6. § a) pontjában, a 8. § (1) bekezdés a) pontjában, a 9. § (2) bekezdésében az 

„átmeneti segély” szövegrész helyébe az „önkormányzati segély” szöveg lép. 

7. § A Rendelet 8. § (1) bekezdés b) pontjában a „temetési segély” szövegrész helyébe „az 

Szt. 50. § (3) bekezdésében meghatározott közgyógyellátás” szöveg lép.  

8. § A Rendelet 9. § (1) bekezdésében a „Békés Városi” szövegrész helyébe a „Békési” 

szöveg lép.  

9. § A Rendelet 11. §-ának b) pontjában az „átmeneti segély, valamint kamatmentes kölcsön” 

szövegrész helyébe az „önkormányzati segély” szöveg lép. 

10. §  A Rendelet 11. §-ának d) pontjában a „temetési segély” szövegrész helyébe az „elhunyt 

személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati segély 

kamatmentes kölcsön formájában” szöveg lép. 

11. § A Rendelet 26. § (1) bekezdésében az „önkormányzat” szövegrész helyébe a „Társulás” 

szöveg lép.   

12. § A Rendelet 5. és 6. mellékletében a „Békés Városi” szövegrész helyébe a „Békési” 

szöveg lép.  



13. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

14. § (1) Hatályát veszti a Rendelet 12. § (4) bekezdése.   

(2) Hatályát veszti a Rendelet 13. § (1) bekezdésének e) pontja. 

(3) Hatályát veszti a Rendelet 13. § (10) bekezdése. 

(4) Hatályát veszti a Rendelet 2. melléklete. 

15. § (1) E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba és hatályát veszti a hatálybalépését 

követő napon.  

B é k é s, 2013. december 12.           

 

 

   Izsó Gábor       Tárnok Lászlóné 

 polgármester       jegyző 

  

 

A rendelet kihirdetésre került:  

 

2013. december ….. napján 

 

 

Tárnok Lászlóné 

 jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet 

a  …../……. (….)  önkormányzati rendelethez 

 

 

K É R E L E M 

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 

 

A kérelemhez csatolni kell: 

- a kérelmező és a vele közös háztartásban élő hozzátartozó(k) jövedelemigazolását, 

- a krízishelyzetet alátámasztó igazolásokat (pl. gyógyszerszámla, kórházi beutaló), 

- a közüzemi szolgáltatások számláinak másolatait (áram, gáz, víz, stb), 

- elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt 

önkormányzati segély esetén halotti anyakönyvi kivonatot és a temetési számlákat eredeti 

példányban. 

A) A kérelmező személyi adatai 

Név:  _________________________________________________________________  

Születési név:  __________________________________________________________  

Anyja neve:  ___________________________________________________________  

Születési hely, év, hó, nap:  ________________________________________________  

Társadalombiztosítási Azonosító Jel:  ________________________________________  

Állandó lakóhely:  _______________________________________________________  

Tartózkodási hely:  ______________________________________________________  

Telefonszám (nem kötelező megadni):  ______________________________________  

 

B) A kérelem indokai 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



C) A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok 

a) a kérelmező családi körülménye: 

                egyedül élő 

                nem egyedül élő  

 

b) A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai: 

Közeli hozzátartozó 

neve 

Családi kapcsolat 

megnevezése 

Születési hely, év, 

hó,nap 

Megjegyzés 

(pl. tartós beteg, 

tanuló) 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    

 

 

c) Jövedelmi adatok: 

 

 

A jövedelem 

típusa 

 

 

Kérelmező 

 

A családban élő közeli hozzátartozók 

Munkaviszonyból  

és más 

foglalkoztatási 

jogviszonyból 

származó 

    

Társas és egyéni 

vállalkozásból, 

őstermelői, illetve 

szellemi és más 

önálló 

tevékenységből 

származó 

    

Alkalmi 

munkavégzésből 

származó 

    

Táppénz, 

gyermekgondozási 

támogatások 

    

Nyugellátás és 

egyéb nyudíjszerű 

rendszeres 

szociális ellátások 

    



Önkormányzat és 

munkaügyi szervek 

által folyósított 

ellátások 

    

Egyéb jövedelem  

 

   

Összes jövedelem  

 

   

Egy főre eső  

jövedelem 

 

……………………….. Forint/hó (ügyintéző tölti ki) 

 

 

 

D) Vagyoni adatok 

I. Ingatlanok 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: 

...................................................................................város/község 

................................................. út/utca .......... hsz., alapterülete: .............. m2, tulajdoni 

hányad ............................. a szerzés ideje: ................................ év. Becsült forgalmi érték:* 

............................ Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:** 

:......................................................................... Ft. 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: 

................................................................ város/község ................................................. út/utca 

......... hsz., alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad ............................., a szerzés ideje: 

.................................... év. Becsült forgalmi érték:* ................................................. Ft. 

Egy főre jutó forgalmi érték:** ................................................. Ft. 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó 

használat) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs 

stb.): ........................................................... címe: ......................................................... 

város/község .......................................... út/utca ............. hsz., alapterülete: ...................... 

m2, tulajdoni hányad ......................, a szerzés ideje: .............. év. Becsült forgalmi érték:* 

................................... Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:** ............................................... Ft. 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése: 

............................................... címe: ................................................................ város/község 



............................................. út/utca .......... hsz., alapterülete: .................. m2, tulajdoni 

hányad ................., a szerzés ideje: ............. év.  

Becsült forgalmi érték:* ............................. Ft. 

Egy főre jutó forgalmi érték:** .................................... Ft. 

II. Egyéb vagyontárgyak 

5. Gépjármű 

a) személygépkocsi: ..................................... típus: .........................., rendszám: 

.............................., a szerzés ideje: ................. Becsült forgalmi érték:.***............... Ft. 

Egy főre jutó forgalmi érték:** .............. Ft. 

b) tehergépjármű, autóbusz,: ........................ típus: ........................, rendszám: 

........................, a szerzés ideje: ...................... év. (Rendszám nélküli gépek esetén a 

gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni.) Becsült forgalmi érték:*** 

...................................... Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:** ............................... Ft. 

III. Összes vagyontárgy 

6. A család összes vagyonának becsült forgalmi értéke (1.+2.+3.+4.+5.): 

..................................... Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:** ........................... Ft. 

 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a 

nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő 

felhasználásához, kezeléséhez. 

 

Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél 

többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak 

számával egyezően kell kitölteni. 

 

*  Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell 

feltüntetni. 

**  Kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni: 

házastársat, élettársat, 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező a 25 

évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező nappali tagozaton egyetemi, 

főiskolai tanulmányait folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, 

illetőleg testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermekeit: a Csjt. 

alapján eltartott egyéb rokont. 



**  Becsült forgalmi értékként a jármű, illetve termelő- és munkaeszköz kora és állapota 

szerinti értéket kell feltüntetni. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT -ban közölt 

adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális 

hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján – ellenőrizheti. 

 

Békés, 20______. év _______________ hó ______ nap 

 

 

 

_________________________________________________ 

                                                        kérelmező aláírása 

 

 

 

 

A Békési Polgármesteri Hivatal ügyintézője tölti ki! 

 

A kérelem érkezett:  20……. év …………….. hó …….. napján   

 

A kérelmet átvevő ügyintéző aláírása: ……………………………………………….. 

 


