
 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

…../2019. (XI…..) önkormányzati rendelete  

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 

2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1.§ 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. 

§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„2. § 

A Képviselő-testület a Szociális és Kulturális Bizottságra ruházza át az alábbi döntési hatásköreit: 

a) a települési támogatás megállapításával, megszüntetésével, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett támogatás és kamata visszafizetésre kötelezéssel és a visszafizetési kötelezettség 

csökkentésével, elengedésével, vagy annak részletekben történő megfizetés engedélyezésével 

kapcsolatos eljárásban, 

b) a rendkívüli települési támogatás megállapításával kapcsolatos eljárásban, 

c) a születési települési támogatás megállapításával kapcsolatos eljárásban, 

d) a házasságkötési települési támogatás megállapításával kapcsolatos eljárásban, 

e) a köztemetés elrendelésével, a költségek hagyatéki teherkénti bejelentésével, az eltemettetésre 

köteles személy köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezéssel kapcsolatos eljárásban és 

f) a köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége alóli mentességgel kapcsolatos eljárásban. 

 

2.§ 

 

A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„(2) Települési támogatás balatonakarattyai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy 

részére állapítható meg.” 

 

3. § 

 A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

 „ (1) Települési lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, feltéve 

hogy a háztartás tagjai vagyonnal nem rendelkeznek. „ 

 

4. § 

 

A Rendelet 8. § (11) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„(11) A települési lakhatási támogatásban részesülő személy halála esetén a fel nem vett ellátást a vele 

közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér 

egymást követő sorrendben veheti fel a haláleset hónapjának utolsó napjáig.” 

 

 



5. § 

A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„(1) Települési ápolási támogatásra jogosult, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.)  8:1.§ (1) bekezdés 2. pontja szerint hozzátartozónak minősülő személy 

a) aki balatonakarattyai lakóhellyel rendelkező 18. életévét betöltött tartósan beteg ápolását, 

gondozását végzi és 

b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 150 %-át, vagy 

c) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 200%-át, és 

d) a család tagjai egyikének sincs vagyona.” 

 

6.§ 

A rendelet 9. § (6) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„b) rendszeres pénzellátásban részesül és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét” 

 

7. § 

A rendelet 9. § (6) bekezdésének d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„d) keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 

órát meghaladja” 

 

8.§  

 A Rendelet 9. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki: 

 

  „ (9) A települési ápolási támogatásban részesülő személy halála esetén a fel nem vett ellátást a vele 

közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér 

egymást követő sorrendben veheti fel a haláleset hónapjának utolsó napjáig.„ 

 

 

9.§  

A Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„(1) Települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez annak állapítható meg, aki 

közgyógyellátásban nem részesül és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, és a havi rendszeres 

gyógyszerköltségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15%-át. „ 

 

10. § 

A Rendelet 11. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:  

 

„(8) A települési gyógyszerkiadások viseléséhez támogatásban részesülő személy halála esetén a fel 

nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, 

nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a haláleset hónapjának utolsó napjáig.„ 

 

 



11.§ 

 

A Rendelet 12/C. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

„(1) Gyermekek és fiatalkorúak karácsonyi támogatása a gyermekek és fiatalkorúak részére biztosított 

egyszeri támogatásként adható.” 

12. § 

A Rendelet 12/C. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:  

 

„(5) A gyermekek és fiatalkorúak karácsonyi támogatása iránti kérelmet 10. mellékletben megállapított 

formanyomtatványon kell benyújtani.” 

 

13.§ 

A Rendelet 12/D. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

„(1) Időskorúak karácsonyi támogatása az idős személyek részére biztosított egyszeri támogatásként 

adható.” 

14.§ 

A Rendelet 12/D. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:  

 

„(5) A gyermekek és fiatalkorúak karácsonyi támogatása iránti kérelmet 11. mellékletben megállapított 

formanyomtatványon kell benyújtani.” 

 

15.§ 

A Rendelet 13. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

„(3) A születési települési támogatás minden Balatonakarattya közigazgatási területén legalább fél éve 

állandó lakóhellyel rendelkező szülőt vagy örökbefogadó szülőt megillet. Gyermekenként a szülőket 

egyszer illeti meg a 40.000.- Ft-os támogatás.” 

 

16.§ 

A Rendelet 10. melléklettel egészül ki, mely e rendelet 1. mellékletét képezi. 

 

17.§ 

A Rendelet 11. melléklettel egészül ki, mely e rendelet 2. mellékletét képezi. 

 

18.§ 

 

E rendelet 2019. november . napján lép hatályba. 

 

 

 

 

              Matolcsy Gyöngyi Polgár Beatrix 

                   polgármester  jegyző 

 

 



Kihirdetve: 

 

Balatonakarattya. 2019. november . 

 

 

 

 

Polgár Beatrix 

     jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a 17/2019.(XI.11.) önkormányzati rendelethez 

 

KÉRELEM 

Gyermekek és fiatalkorúak karácsonyi támogatása megállapításához 

 

 
1. Kérelmező személyes adatok 

 

Neve: ............................................................................................................................................……. 

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

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

Születési hely, idő (év, hó, nap): ..................................................................................................... 

Lakóhelye: ............................................................................................................................................. 

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

Társadalombiztosítási azonosító jele: ............................................................................................ 

Állampolgársága: .................................................................................................................................. 

Telefonszám  (nem  kötelező  megadni):   ............................................................................................ 

Gyermek(ek) adatai, aki(k) után a fiatalkorúak karácsonyi támogatást kéri: 

 
 

Név:  

Szül.hely, idő:  

Anyja neve:  

Lakóhely:  

 
Név:  

Szül.hely, idő:  

Anyja neve:  

Lakóhely:  

 
Név:  

Szül.hely, idő:  

Anyja neve:  

Lakóhely:  

 



Név:  

Szül.hely, idő:  

Anyja neve:  

Lakóhely:  

 

 

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. 

 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. 

 

Balatonakarattya, 20…... ………………….……… nap. 

 

 

 

 

 
                                                                                         ………………………………                                                                   

                                                                           kérelmező aláírása 

 

  

 

 

 

 

 

 



2. melléklet a 17/2019.(XI.11.) önkormányzati rendelethez 

 

 

K É R E L E M   

 

Időskorúak k a r á c s o n y i  t á m o g a t á sa 

megállapítására 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

Állampolgársága: ………………………………  

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

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



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. 

 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. 

 

Balatonakarattya, 20…... ……………… ……… nap. 

 

 

 

 

 
                                                                             

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

                                                                           kérelmező aláírása 

 
  

 

 


