
Balatonfőkajár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 26.) önkormányzati
rendelete

pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.25.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
szerinti - hatáskörében eljáró Balatonfőkajár Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a 1993. évi
III. törvény 10. §-ában, 25. § (3) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 45. §
(1) és (7) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdésének d) és g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX
törvény 13.§ (1) bekezdése 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. §

A  pénzbeli  és  természetben  nyújtott  szociális  ellátásokról  szóló  Balatonfőkajár  Község
Önkormányzat  Képviselő-testületének  4/2015  (II.25..)  önkormányzati  rendelete  bevezető  része
helyébe a következő rendelkezés lép:

„Balatonfőkajár  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  szociális  igazgatásról  és  szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ában, 25. § (3) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (1)
bekezdés b) pontjában, 45. § (1) és (7) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, és a 132. § (4)
bekezdésének  d)  és  g)  pontjában  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX törvény  13.§  (1)  bekezdése  8.  és  8a.  pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. §

A  pénzbeli  és  természetben  nyújtott  szociális  ellátásokról  szóló  Balatonfőkajár  Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (II.25..) önkormányzati rendelete 1. §-a a következő
(9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

„(9)  E  rendelettel  megállapított  ellátások  jogosultsági  feltételeinek  fennállását  -  a  jogosultság
megállapítását követően is - a hatáskör gyakorlója bármikor jogosult ellenőrizni.

(10) A hatáskör gyakorlója - a hatáskörébe tartozó ellátás felhasználásának ellenőrzése céljából - a
felhasználást  igazoló  dokumentumok  bemutatására  vagy  nyilatkozat  megtételére  kötelezi  a
jogosultat, ha a támogatást nem rendeltetést szerűen, a kérelem megfelelően használja fel.”

3. §

(1)  A  pénzbeli  és  természetben  nyújtott  szociális  ellátásokról  szóló  Balatonfőkajár  Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (II.25..) önkormányzati rendelete 2/A. § (1) és (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület természetben nyújtott karácsonyi támogatásban részesíti a Balatonfőkajár
község  közigazgatási  területén  lakóhellyel  rendelkező  65  év  feletti  nyugdíjasokat.  Akiknek  a
családjában az egy főre jutó havi  jövedelem nem haladja meg az öregségi  nyugdíj  mindenkori
legkisebb összegének  400%-át,  egyedülálló  esetében  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb
összegének 500%-át.
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(2) A karácsonyi természetben nyújtott támogatás mértéke
a) egyedülállók esetében 5000 Ft
b) házaspárok esetében 7000 Ft”

(2)  A  pénzbeli  és  természetben  nyújtott  szociális  ellátásokról  szóló  Balatonfőkajár  Község
Önkormányzat  Képviselő-testületének  4/2015  (II.25..)  önkormányzati  rendelete  2/A.  §-a  a
következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 65 év feletti nyugdíjasnak karácsonyi támogatás feltétele e rendelet 4 . melléklete szerinti
formanyomtatványon történő igénylés.”

4. §

(1)  A  pénzbeli  és  természetben  nyújtott  szociális  ellátásokról  szóló  Balatonfőkajár  Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (II.25..) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 200.000 Ft”

(2)  A  pénzbeli  és  természetben  nyújtott  szociális  ellátásokról  szóló  Balatonfőkajár  Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (II.25..) önkormányzati rendelete 3. §-a a következő
(6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A települési temetési támogatás nyújtható annak a személynek, akinek a családjában az egy
főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át egyedülálló
esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át.”

5. §

(1)  A  pénzbeli  és  természetben  nyújtott  szociális  ellátásokról  szóló  Balatonfőkajár  Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (II.25..) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése a
következő c) ponttal egészül ki:
(A képviselő-testület kérelemre kamatmentes szociális kölcsön formájában rendkívüli támogatásban
részesítheti azt a rászoruló személyt,)

„c) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 400%-át, egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
500 %-át.”

(2)  A  pénzbeli  és  természetben  nyújtott  szociális  ellátásokról  szóló  Balatonfőkajár  Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (II.25..) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5)  Kivételes  méltánylást  érdemlő  esetben  egy alkalommal  a  visszafizetés  átütemezhető,  de  a
visszafizetés időtartama a 18 hónapot nem haladhatja meg”

6. §

(1)  A  pénzbeli  és  természetben  nyújtott  szociális  ellátásokról  szóló  Balatonfőkajár  Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (II.25..) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1) Rászorultságtól függetlenül 20.000 Ft temetési támogatásban kell részesíteni azt a személyt, aki
balatonfőkajári  lakóhellyel  rendelkező  elhunyt  közeli  hozzátartozója,  gyermeke  vagy  testvére
eltemettetéséről gondoskodott.”

(2)  A  pénzbeli  és  természetben  nyújtott  szociális  ellátásokról  szóló  Balatonfőkajár  Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (II.25..) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4)  A temetési  támogatási  kérelem  e  rendelet  5.  mellékletében  található  formanyomtatvány
benyújtásával lehet igényelni. A kérelem benyújtásra vonatkozó határidő jogvesztő.”

7. §

A  pénzbeli  és  természetben  nyújtott  szociális  ellátásokról  szóló  Balatonfőkajár  Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (II.25..) önkormányzati rendelete 8/A. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:

„8/A. §

A bölcsődében étkezésért és gondozásért az önkormányzat térítési díjat nem állapít meg.”

8. §

(1)  A  pénzbeli  és  természetben  nyújtott  szociális  ellátásokról  szóló  Balatonfőkajár  Község
Önkormányzat  Képviselő-testületének  4/2015  (II.25..)  önkormányzati  rendelete  2.  melléklete
helyébe az 1. melléklet lép.

(2)  A  pénzbeli  és  természetben  nyújtott  szociális  ellátásokról  szóló  Balatonfőkajár  Község
Önkormányzat  Képviselő-testületének  4/2015  (II.25..)  önkormányzati  rendelete  4.  melléklete
helyébe a 2. melléklet lép.

9. §

Hatályát  veszti  a  pénzbeli  és  természetben  nyújtott  szociális  ellátásokról  szóló  Balatonfőkajár
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (II.25..) önkormányzati rendelete

a) 2. § (7) és (8) bekezdése,
b) 5. §-a,

10. §

Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.
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1. melléklet

„2. melléklet
K É R E L E M

Időskorúak karácsonyi támogatása

megállapítására

Kérelmező neve: ...................................................................................................................................

Születési neve:.......................................................................................................................................

Születési helye: …........................................... Születési idő:…….……év……….……hó.….….nap
Anyja neve: ..........................................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jel : …………………….………………………………………

Állampolgársága: ………………………………

Lakóhely: .............................................................................................................................................

Kérelmező telefonszáma: …………………………………………………...

Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:
A 13 C

L A jövedelem típusa Kérelmező A. családban élő közeli hozzátartozók

2.
Munkaviszonyból  és  más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebből  közfoglalkoztatásból
származó:

3. Társas  és  egyéni
vállalkozásból,  őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó

4. Táppénz,  gyermekgondozási
támogatások

5. Nyugellátás  és  egyéb
nyugdíjszerű  rendszeres
szociális ellátások

6. Járási hivatal által folyósított
ellátások
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7. Egyéb jövedelem

8. Összes jövedelem

1.  Kijelentem,  hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, csak
abban  az  esetben  kell  megtenni,  ha  egyidejűleg  bejelentett  lakó-  és  tartózkodási  hellyel  is
rendelkezik),
- a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel
megegyező  lakcímen  élnek,
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

1.1. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatásköri
gyakorló  szerv  -  a  Nemzeti  Adó-  és  Vámhivatal  hatáskörrel  és  illetékességgel  rendelkező
adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

1.2. Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények
megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet.

1.3.  Hozzájárulok  a  kérelemben  szereplő  adatoknak  a  szociális  igazgatási  eljárás  során  történő
felhasználásához,  a  nyilvántartásban  szereplő  adatoknak  az  informatikai  rendszerben  történő
felhasználásához.
Kelt:…………………………..
……………………………………  ……………………………………….
kérelmező  aláírása  nagykorú  hozzátartozó  aláírása
Nyilatkozat
Kijelentem,  hogy  a  kérelmemnek  teljes  egészében  helyt  adó  döntés  elleni  fellebbezési  jogáról
lemondok.
Balatonfőkajár,……év……………hó…………nap
………………………….
kérelmező aláírása

Tájékoztatás

A személyes  és  különleges  adatai  az  EU  2016/679.  számú  Általános  Adatvédelmi  Rendelete
(GDPR) 6. cikk 1. bekezdés a) pontja szerint önkéntes hozzájárulás alapján kerülnek kezelésre,
figyelemmel  a  Szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény
rendelkezéseire is.

Kérelmező nyilatkozatai

- Tudomásul veszem, hogy a kérelem benyújtásakor be kell mutatni a kérelemben szereplő adatok
igazolására szolgáló iratokat (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya).

- Kijelentem, hogy a kérelemben szereplő személyes adataim kérelmemre indult szociális igazgatási
eljárásban történő kezeléséhez hozzájárulok.

-  Büntetőjogi  felelősségem  teljes  tudatában  kijelentem,  hogy  a  fenti  adatok  a  valóságnak
megfelelnek.
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-  Tudomásul  veszem,  hogy  valótlan  adatközlés  esetén  a  támogatás  megszüntetésre  kerül,  és  a
jogosulatlanul  és  rosszhiszeműen  igénybe  vett  támogatást  a  folyósító  szerv  kamattal  megemelt
összegben visszakövetelheti.

Balatonfőkajár, 20…... …………………. ……… nap.

.......................................................

kérelmező aláírása”
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2. melléklet

„4.
melléklet

KÉRELEM

temetési támogatás megállapításához

Kérelmező neve:………………………………………………………………………………...

Születési neve:…………………………………………………………………………………..

Születési helye, ideje:……………………………………………………………………………

Anyja neve:……………………………………………………………………………………...

TAJ száma:………………………………………………………………………………………

Lakóhelye:……………………………………………………………………………………….

Tartózkodási helye:……………………………………………………………………………...

Telefonszáma (nem kötelező megadni):…………………..………………………………………...

Elhunyt neve:……………………………………………………………………………………

Haláleset helye és időpontja:……………………………………………………………………

Elhunyt és kérelmező közötti rokonsági kapcsolat:……………………………………………..

Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:
A 13 C

L A jövedelem típusa Kérelmező A. családban élő közeli hozzátartozók

2.
Munkaviszonyból  és  más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebből  közfoglalkoztatásból
származó:

3. Társas  és  egyéni
vállalkozásból,  őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó

4. Táppénz,  gyermekgondozási
támogatások

5. Nyugellátás  és  egyéb
nyugdíjszerű  rendszeres
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szociális ellátások

6. Járási hivatal által folyósított
ellátások

7. Egyéb jövedelem

8. Összes jövedelem

1.  Kijelentem,  hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, csak
abban  az  esetben  kell  megtenni,  ha  egyidejűleg  bejelentett  lakó-  és  tartózkodási  hellyel  is
rendelkezik),
- a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel
megegyező  lakcímen  élnek,
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

1.1. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatásköri
gyakorló  szerv  -  a  Nemzeti  Adó-  és  Vámhivatal  hatáskörrel  és  illetékességgel  rendelkező
adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

1.2. Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények
megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet.

1.3.  Hozzájárulok  a  kérelemben  szereplő  adatoknak  a  szociális  igazgatási  eljárás  során  történő
felhasználásához,  a  nyilvántartásban  szereplő  adatoknak  az  informatikai  rendszerben  történő
felhasználásához.
Kelt:…………………………..
……………………………………  ……………………………………….
kérelmező  aláírása  nagykorú  hozzátartozó  aláírása
Nyilatkozat
Kijelentem,  hogy  a  kérelmemnek  teljes  egészében  helyt  adó  döntés  elleni  fellebbezési  jogáról
lemondok.
Balatonfőkajár,……év……………hó…………nap
………………………….
kérelmező aláírása

Balatonfőkajár, 20…………………………………….

…………………………………….

kérelmező aláírása

Kérelemhez csatolni kell:

- a kérelmező nevére kiállított - a temetés költségeit igazoló - számla eredeti példányát

- eredeti halotti anyakönyvi kivonatot”
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Általános indokolás

A Balatonfőkajár  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  pénzbeli  és  természetben
nyújtott  szociálisokról  szóló  4/2015.  (II.25.)  önkormányzati  rendeletének  felülvizsgálata  során
feltárt hibák indokolttá teszi a rendelet módosítását:

Bevezető rendelkezés hibás, felhatalmazó és feladatkört meghatározó jogszabályok feltüntetése
nem pontos (pl. R Mötv.13. § 8. pont) A szociális rendeleteknél kell az Mötv. 13. § 8. a) pontra
hivatkozás, ha a gyermekjóléti  szolgáltatások és ellátásokat és a szociális  szolgáltatásokat egy
rendeletben szabályozzuk, akkor az Mötv. 13. § 8. és 8.a) pont is kell. – Jszr. 52-55 §

Rendkívüli települési támogatás R 9. § (5) bek. - Sztv. 7. § (1), 45. § (3)-(5) köteles nyújtani, nem
korlátozható az alkalmak száma

A támogatás felhasználásának ellenőrzési szabályai hiányoznak – Sztv. 132. (4) g)

Egyértelműség hiánya: R 9. § (2) pl. jelentős jövedelem kiesés - Jat. 2. § (1)

Szociális rászorultságtól független támogatások (pl: R 10. § 11. § ) - Sztv. 26. § , Gyvt. 18. § (2),
Köf.5.030/2019/3, Köf.5.014/2019/3. Minden támogatás szociális rászorultsághoz kötött.
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