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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Nyíracsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. október 20.-án 

15.30. órai kezdettel a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott 

rendkívüli ülésén. 

 

Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester 

   Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

   Bródi Róbert alpolgármester 

   Banczalovszki János 

   Czapár Gábor 

   Czirjákné Szabó Katalin 

   Köles Zoltán 

   Szórádi Sándor képviselők 

 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, azt megnyitja. 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a rendkívüli ülés összeghívását a napirendekben való 

mihamarabbi döntéshozatal indokolta. 

 

Javasolja, hogy az alábbi napirendek kerüljenek megtárgyalásra: 

 

1. Előterjesztés a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet 

megalkotásáról. 

Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 

2. Előterjesztés a gyermekjóléti alapellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjáról. 

Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 

3. Előterjesztés a  települési támogatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

rendelet megalkotásáról. 

Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 

4. Előterjesztés a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és 

a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet tervezetekkel kapcsolatban. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

 

Jelenlévők a napirendi pontokat megtárgyalásra 7 igen szavazattal elfogadták. 

 

Dr. Nagy János polgármester javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője 

Szórádi Sándor képviselő legyen. 

 

A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítő 

személyét elfogadja. 
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1. Előterjesztés a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet 

megalkotásáról. 

Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Nagy János polgármester: 

Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  döntött arról, hogy a 

belügyminiszter által meghirdetett Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló  

2020. évi XC. tv. 3. melléklet 2.2.1.  pontjában szabályozott települési önkormányzatok 

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázatot 

nyújtson be. A döntést követően a BMÖGF/191-35/2021 iktatószámú belügyminiszteri 

támogatói okiratban Nyíracsád Község Önkormányzata, mint kedvezményezett 11.033.760.- 

Ft egy összegű egyszeri vissza nem térítendő támogatásban részesül,mely támogatást 543 

erdei köbméter kemény lombos tűzifa vásárlására használhatja fel. A támogatás feltétele, 

hogy az Önkormányzat a szociális rászorultság és a 2021. évi igénylés részletes feltételeit 

rendeletben szabályozza.  Az önkormányzati rendeletben a szociális rászorultság szempontjait 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. szerint szabályozhatja.  

 

A téli időjárás a kistelepülésen élő családok, illetve idősek egy részének nehézséget okoz. 

Ezért indította el a Kormány már 2011-ben a szociális célú tüzelőanyag programot, amelynek 

keretében évről évre több százezer rászoruló családnak nyújt segítséget. A program azt a célt 

szolgálja, hogy a településeken élő legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő 

támogatáshoz jussanak, illetve csökkenjenek a háztartások tüzelőanyag költségei. 

 

A támogatást az Önkormányzat + -  5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú 5 – 

35 cm átmérőjű tűzifának a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által 

nyilvántartott erdőgazdálkodóktól történő megvásárlásra fordíthatja.  

Kemény lombos, vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a 

lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta.  

 

A tűzifa szállításáról – ide értve a rászorulókhoz való eljutást is – származó költségek az 

Önkormányzatot terhelik.  Az Önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kérhet. 

Az Önkormányzat a támogatásból vásárolt tűzifát 2022. február 15-ig osztja ki a rászorulók 

részére a rendeletében foglaltaknak megfelelően a támogatás teljes összegének pénzügyi 

felhasználása legkésőbb 2022. március 31-ig történhet meg. 

 

Az Önkormányzat köteles a költségvetési támogatási iratokat, valamint a támogatási összeg 

felhasználását alátámasztó bizonylatokat teljes körűen a mindenkori iratkezelési 

szabályzatnak megfelelően kezelni és a támogatás elszámolását követő 5 naptári évig 

hiánytalanul megőrizni. 

 

Czirjákné Szabó Katalin Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: 

A napirendet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadta, a képviselő-

testületnek elfogadásra javasolja. 

 

Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 

megalkotta az alábbi rendeletét: 
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Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

14/2021 (X.20.) önkormányzati rendelete  

 

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól 

Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében kapott  felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól 

a következő rendeletet alkotja: 

A rendelet célja, hatálya 

1. § 

(1) Nyíracsád Község Önkormányzata a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 

szóló 2020. évi XC. törvény 3.sz. mellékletének 2.2.1. pontjában szabályozott  települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatáshoz a 2021. 

09.23. napján kelt BMÖGF/191-35/2021. iktatószám alatti miniszteri döntésnek megfelelően 

11.033.760.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

(2) E rendelet célja, hogy az Önkormányzat támogatást nyújtson a településen élők részére a 

fűtési idényben szociális rászorultság alapján   és ennek érdekében meghatározza a szociális 

tűzifa támogatás ellátási forma jogosultsági feltételei és az igénylés odaítélésének rendjét.  

(3) E rendelet hatálya kiterjed a Nyíracsád Község közigazgatási területén állandó, vagy 

ideiglenes lakóhellyel  rendelkező állampolgárokra. 

(4) Jelen rendeletben szabályozott ellátással kapcsolatos eljárásra és az itt használt fogalmakra 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv-ben 

meghatározottakat kell alkalmazni.  

A támogatás feltételei 

2. §. 

(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként  minimum 1 m3,  

maximum 3 m3 kemény lombos tűzifát biztosít  annak a személynek, akinek a 

családjában az egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 

legkisebb összegének 400 %-át és 

a.) aktív korúak ellátására, vagy 

b.) idős korúak járadékára, vagy 

c.) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – 

lakhatási támogatásra jogosult, vagy 

d.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv-ben 

szabályozott hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy 

e.) 65 életévét betöltötte.  

 

(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról 

több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik. 
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(3) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül az (1) bekezdésben 

meghatározott feltételek teljesülésétől – a kérelmező, 

a. ha az általa életvitelszerűen lakott ingatlan tűzifával egyáltalán nem fűthető, vagy 

b. az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él 

c. aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt két évben engedéllyel fakitermelést végzett, 

vagy ilyen tevékenységből jövedelmet, vagy tűzifát szerzett. 

A támogatás igénylésének menete 

3. §. 

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelemre indul. 

(2) A kérelmeket 2021. november 10. napjáig a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában lehet 

benyújtani. 

(3) A kérelmeket a  Szociális és Egészségügyi Bizottság  bírálja el 2021. november 30. napjáig.  

 (4) A döntést követő 60  munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról. 

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával 

igazolja. 

A támogatás forrása 

4. §. 

A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított 11.033.760 ,- Ft kiegészítő 

támogatás.  

IV. FEJEZET 

Záró rendelkezések 

5. § 

(1) Ez a rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályát veszti 2022. május 31. napján.  

1. melléklet a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 14/2021. (X.20.) önkormányzati 

rendelethez 

KÉRELEM 

szociális tűzifa igénylésére 

 

1…………………………………………….(név) TAJ szám:…………………………… 

…………………………………...........................(szül.hely, idő) 

 

Nyíracsád……………………………….utca……….szám alatti lakos kérem, hogy részemre 

Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatásról 

szóló önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát 

biztosítani. 
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A megfelelő rész aláhúzandó: 

a.) aktív korúak ellátásában részesülök, 

b.) idős korúak járadékára vagyok jogosult, 

c.) lakhatási támogatásra vagyok jogosult, 

d.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv-ben 

szabályozott hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek, 

e.) 65 életévét betöltöttem. 

2. A kérelmező és a vele egy családban élő személyek adatai és jövedelme: 

Név Rokoni kapcsolat a 

kérelmezővel 

Születési idő (év, hó, 

nap) 

Havi nettó jövedelem 

(Ft) 

    

    

    

    

    

a jövedelem igazolásokat mellékelni szükséges! 

3. NYILATKOZOM, hogy: 

- a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimum    

   legkisebb összegének 400 %-át. 

- erdőgazdálkodó nem vagyok, 2 éven belül fakitermelést nem végeztem. 

- a háztartásomból más személy szociális célú tűzifa támogatást nem igényelt, 

- a lakásom fával fűthető és rendelkezem fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, 

- Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

- Tudomásul veszem, hogy az általam közölt adatokat, tényeket és szociális helyzetet a 

Polgármesteri Hivatal környezettanulmány felvétele során ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

 

Dátum: Nyíracsád, 2021…………………..                                                                                                  

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

                                                                                                       kérelmező aláírása 

 

A kérelmeket november 10. napjáig a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában lehet 

benyújtani. Határidő elmulasztása  esetén támogatás nem állapítható meg! 
 

2. melléklet a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló  14/2021. (X.20.) önkormányzati 

rendelethez  

 

Átvételi elismervény 

 

……………………………………………., Nyíracsád, …………………………………. alatti lakos 

aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló   14/2021. (X.20.) önkormányzati rendelete 

alapján megállapított természetbeni juttatásként  ……….m3 mennyiségű tűzifát átvettem. 

 

Nyíracsád, 2021. ……………………hó ….... nap 

 

 

   átadó      átvevő 
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2. Előterjesztés a gyermekjóléti alapellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjáról. 

Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 

Nyíracsád Község Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások formáiról és a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról 2018-ban rendeletet 

alkotott. A megalkotott rendeletet a miniszterelnökség által meghatározott munkatervnek 

megfelelően a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi 

Felügyeleti Osztálya felülvizsgálta és megállapította, hogy a rendeletben szükséges 

meghatározni a gyermekétkeztetés, mint természetbeni ellátás vonatkozásában az igazolás és 

a nyilatkozat tartalmát, benyújtásának részletes szabályait, az elbírálás részletes szempontjait, 

valamint jövedelem számításnál az irányadó időszakot is.  

A felülvizsgálatnak megfelelően elkészült egy új rendelet tervezet, mely már tartalmazza a 

gyermekvédelmi törvény 131.§. (1) bekezdésében biztosított kritériumokat.  

 

Czirjákné Szabó Katalin Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: 

A napirendet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadta, a képviselő-

testületnek elfogadásra javasolja. 

 

Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 

megalkotta az alábbi rendeletét: 

 

 

Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

15/2021. (X.20.) önkormányzati rendelete  

 

A gyermekjóléti alapellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjáról 

 

Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (1) bekezdés a)-d) pontja, 

21/B. § (2) bekezdés, a 29. § (1)-(2) bekezdés, 131. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

A rendelet célja  

 

1. § 

 

A rendelet hatálya Nyíracsád Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ában 

meghatározott személyekre, valamint az Önkormányzat által fenntartott  intézményekre, 

gyermekjóléti szolgáltatókra terjed ki. 

 

 

A rendelet hatálya 
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2. § 

 

A rendelet hatálya Nyíracsád Közséf Önkormányzata ( a továbbiakban Önkormányzat) 

közigazgatási területén lakó-vagy tartózkodási hellyel rendelkező a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi. XXXI. törvény ( a továbbiakban :Gyvt.) 4. §-ában 

meghatározott személyekre, valamint az Önkormányzat által fenntartott Intézményekre, 

gyermekjóléti szolgáltatókra terjed ki.  

 

A gyermekek védelmének rendszere 

 

3. § 

 

Az Önkormányzat az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat és természetbeni ellátásokat 

biztosítja: 

a) család- és gyermekjóléti szolgálat 

b.) bölcsődei ellátás 

c.) gyermekétkeztetés 

ca. intézményi gyermekétkeztetés 

cb. szünidei gyermekétkeztetés 

 

 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

4. § 

 

(1) Az Önkormányzat a család- és gyermekjóléti szolgáltatást  a Nyíradonyi Szociális és 

Gyermekjóléti Társulás  tagjaként a társulás által fenntartott Nyíradonyi Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ (4254 Nyíradony, Dózsa Gy. u. 5.) szociális 

intézményen keresztül biztosítja. 

(2) Nyíracsád Község Önkormányzata a tulajdonát képező 4264 Nyíracsád, Kassai u. 4. szám 

alatti ingatlanban biztosítja a család –és gyermekjóléti szolgálatot. 

3.) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítési díj mentes.  

 

 

Bölcsőde 

 

5. § 

 

(1) Az önkormányzat a gyermeke napközbeni ellátását bölcsődei ellátás formájában a 

Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás tagjaként, a társulás által fenntartott 

Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ útján biztosítja. 

(2) Az intézmény a bölcsődei ellátást az intézmény székhely településén 4254 Nyíradony 

Dózsa György u. 3. szám alatt biztosítja.  

 

 

Gyermekétkeztetés 

 

6. § 
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(1) Az Önkormányzat a gyermekétkeztetést – beleértve a szünidei gyermekétkeztetést is – az 

Önkormányzat saját konyháján, valamint a Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola 

által üzemeltetett konyha  útján  biztosítja. 

(2) Az ellátás megállapítását a szülő más törvényes képviselő kérelmezheti, továbbá a 

nevelési, oktatási intézmény, gyámhatóság, más gyermekvédelemmel foglalkozó intézmény, 

természetes személy és a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezetek 

kezdeményezhetik. 

(3) az ellátást a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatalnál kell megigényelni, a Hivatal az igényeket 

lista formájában átadja a konyha élelmezésvezetőjének. A kérelemhez csatolni kell 

mindazokat az igazolásokat, nyilatkozatokat, amelyek alapján a kedvezmény mértéke 

megállapítható.  

(4) A gyermekétkeztetés igénybevételéhez a Gyvt. 6.§. 8. melléklete szerinti nyilatkozatot és 

a Gyvt. 21/B.§. (3) bekezdésében meghatározottak alapján a közös háztartásban élők 

jövedelmére vonatkozó igazolásokat kell benyújtani.  

(5) A jövedelmi körülmények vizsgálatához az alábbi dokumentumok csatolása szükséges: 

a.) rendszeres jövedelemmel rendelkező személyek esetén a kérelem benyújtását megelőző 

hónap nettó jövedelméről szóló igazolás, 

b.) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén 

ba). a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző adóbevallással lezárt 

időszakról illetékes állami hatóság által kiállított igazolás, vagy éves adóbevallás, 

bb.) az adóbevallással még le nem zárt időszakról a könyvelő, ennek hiányában a 

vállalkozó nyilatkozata az időszak alatt szerzett nettó bevételről. 

c.) alkalmi munkából élő esetén nyilatkozat az alkalmi munkából származó – a kérelmet 

megelőző 12 naptári napban szerzett – jövedelemről. 

d.) amennyiben a gyermek gyámság alatt áll, a gyámkirendelő határozat. 

e.) az oktatási intézmény igazolása a tanulói jogviszony fennállásáról. 

(6) A jövedelem számításnál irányadó időszak a Gyvt. 131.§. (2) bekezdése alapján kerül 

megállapításra.  

 

Térítési díjak 

 

7. § 

 

(1) Az önkormányzat az intézményi gyermek étkeztetésért fizetendő térítési díjakat e 

rendelet 1. sz. mellékletében állapítja meg. 

(2) A térítési díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 

(3) Az 1. mellékletben meghatározott térítési díj 50 %-át kell megfizetni, ha a gyermek 

olyan családban él, ahol az egy főre ju jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át. 

(4) a térítési díj kedvezmény megállapítási iránti kérelmet – a Rendelet 2. sz. melléklete 

szerinti formanyomtatványon – a gyermekélelmezést biztosító  intézmény vezetőjéhez 

kell benyújtani. 

(5) A kérelemhez csatolni kell a Gyvt. 21/B. § (3) bekezdésében meghatározottak alapján 

a közös háztartásban élők jövedelmére vonatkozó igazolásokat. 

(6) A jövedelemszámításnál a kérelem benyújtását megelőző három hónap 

átlagjövedelmét kell figyelembe venni, a rendszeres jövedelemnél a Gvt. 131.§. (2) 

bekezdése az irányadó.  
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Záró rendelkezések 

 

8. § 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépésével egyidejűleg 

hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról és a 

gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 11/2018. (VII.17.) önkormányzati 

rendelet. 

 

1. melléklet 

 

1. Intézményi gyermekétkeztetés térítési díja: 

 

I. Napközi Otthonos Óvoda esetén

 270 Ft 

 

• Tízórai: 50 Ft 

• Ebéd: 170 Ft 

• Uzsonna 50 Ft 

 

II. Általános Iskolai oktatásban résztvevő gyerek esetén 

 

Napközi: 360 Ft 

• Tízórai: 55 Ft 

• Ebéd: 250 Ft 

• Uzsonna 55 Ft 

 

Menza: 250 Ft 

 

2. Szünidei gyermekétkeztetés 

térítési díja: térítésmentes 

2.sz. melléklet 

 

KÉRELEM 

 

Alulírott …………………………………………………. Nyíracsád, 

…………………………………. utca  ………………. szám alatti lakos a gyermekétkeztetés 

térítési díjáról szóló ………… önkormányzati rendelet 8.§ (3) bekezdése alapján  a Szent 

Piroska Görögkatolikus Általános Iskola köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló, alábbi 

gyermekeim részére 50 %-os térítési díj kedvezményt igénylek. 

 

A háztartásban élők személyi adatai: 

Név Anyja neve Születi hely, idő 
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Kérelmemhez mellékelem a közös háztartásban élők jövedelemigazolását. 

 

 

Nyíracsád, 202……………………….............. hó …….. nap 

 

 ………………………………….. 

 kérelmező szülő 
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3. Előterjesztés a  települési támogatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

rendelet megalkotásáról. 

Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 

Nyíracsád Község Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások formáiról és a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról 2018-ban rendeletet 

alkotott. A megalkotott rendeletet a miniszterelnökség által meghatározott munkatervnek 

megfelelően a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi 

Felügyeleti Osztálya felülvizsgálta és megállapította, hogy a rendeletben szükséges 

meghatározni a gyermekétkeztetés, mint természetbeni ellátás vonatkozásában az igazolás és 

a nyilatkozat tartalmát, benyújtásának részletes szabályait, az elbírálás részletes szempontjait, 

valamint jövedelem számításnál az irányadó időszakot is.  

A felülvizsgálatnak megfelelően elkészült egy új rendelet tervezet, mely már tartalmazza a 

gyermekvédelmi törvény 131.§. (1) bekezdésében biztosított kritériumokat.  

 

Czirjákné Szabó Katalin Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: 

A napirendet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadta, a képviselő-

testületnek elfogadásra javasolja. 

 

Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 

megalkotta az alábbi rendeletét: 

 

Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

16/2021. ( X.20.)  önkormányzati rendelete  

A települési támogatás és szociális ellátások helyi szabályairól 

Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

a.) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 8. pontjában, 

valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §. (2) 

bekezdésében, 10. §. (1) bekezdésében, 25. §. (3) bekezdésének b.) pontjában,  32.  (3) 

bekezdésében, 45. §-ban, 48. § (4) bekezdésében és a 132. §. (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a települési támogatás és a szociális ellátások helyi szabályairól a 

következőket rendeli el: 

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

1. § (1) E rendelet célja, hogy meghatározza a helyi sajátosságoknak megfelelő szociális 

rászorultságtól függő pénzben biztosított szociális ellátások formáit, az eljárási és jogosultsági 

szabályokat, azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit. 

(2) A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy az általa biztosított és megszervezett szociális 

gondoskodás célja és rendeltetése az, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik életkoruk, 

https://njt.hu/jogszabaly/2011-4301-02-00
https://njt.hu/jogszabaly/2011-189-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/1993-3-00-00
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/510410#SZ10
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egészségi állapotuk, jövedelmi és vagyoni helyzetük folytán problémáik megoldására 

önerőből nem képesek. 

2. § (1) A rendelet hatálya – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény (a továbbiakban Szoc. tv.) 3. §-ában foglaltak alapján - kiterjed: 

a) Nyíracsád illetékességi területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra; 

b) a település közigazgatási területén élő bevándorolt személyekre; 

c) a település közigazgatási területén élő, letelepedési engedéllyel rendelkező 

személyekre; 

d) a magyar hatóságok által menekültként elismert, a település közigazgatási területén élő 

személyekre; 

e) arra a hajléktalan személyre, aki az ellátás igénybevételekor úgy nyilatkozott, hogy 

tartózkodási helye a település közigazgatási területén van. 

(2) Az önkormányzat hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül köteles az arra 

rászorulónak – ide értve a Szoc. tv. 3. § (2) bekezdésében foglalt személyeket is – települési 

támogatást, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya az arra rászoruló személy 

életét, testi épségét veszélyezteti. 

II. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

3. § (1) E rendeletet az Szoc. tv.-el és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rend.) együtt kell alkalmazni. 

(2) A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, 

továbbá a hatósági ellenőrzésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(3) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, 

körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a megállapító szervet. 

(4) Az e rendelet alapján adható pénzbeli  szociális ellátások iránti kérelmet a Polgármesteri 

Hivatal szociális irodájában lehet előterjeszteni, az idevonatkozó jogszabályokban leírt 

tartalomnak megfelelően rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével. 

(5) Amennyiben a szociális ellátást kérő az általa kérelmezett ellátás helyett más ellátásra 

lenne jogosult, erre a tényre a figyelmét fel kell hívni, illetve amennyiben a benyújtott iratok 

alapján annak feltételei fennállnak, az ellátást részére hivatalból meg kell állapítani. 

(6) A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, kifizetése minden hónap 5-ig, a nem 

rendszeres ellátások kifizetése a határozat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül történik. 

4. § (1) A rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Szoc. tv. 4. §-ában foglaltakat 

kell alkalmazni. 

(2) A jövedelem számításakor a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve 

őstermelői tevékenységből származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját 

megelőző hónap jövedelmét, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból vagy 

https://njt.hu/jogszabaly/1993-3-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/1993-3-00-00
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/510410#SZ3
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/510410#SZ3@BE2
https://njt.hu/jogszabaly/2006-63-20-22
https://njt.hu/jogszabaly/2016-150-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2016-150-00-00
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/510410#SZ4
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őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját 

közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe 

venni. 

(3) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a 

jövedelem valódiságát igazoló iratokat. Ezek különösen a következők lehetnek: a munkáltató 

által kiadott keresetigazolás, rendszeres pénzellátásoknál az azt megalapozó határozat vagy a 

kifizetésről szóló igazolószelvény (pl. nyugdíjszelvény), egyéb jövedelmeknél az azokat 

megalapozó határozat, kifizetési bizonylat, igazolás, szerződés, stb. 

(4) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek a hatóság nyilvántartásaiban 

fellelhetők. 

(5) A Korm. rendelet által említett ellátások tekintetében a kérelemhez az ott felsorolt 

bizonyítékokat kell csatolni.  

(6) Amennyiben a döntésre jogosult a szociális ellátás igénylésére vonatkozó kérelemben 

foglaltaknak helyt ad, az ügyben egyszerűsített határozat hozható. 

5. § (1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével 

nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, és az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

igénybe vevőt kötelezni kell: 

a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére, 

b) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetében az intézményi térítési díj 

teljes megfizetésére. 

(2) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás megtérítését az igénybevételről 

való tudomásszerzésétől számított 3 hónapon belül rendelheti el a hatáskör gyakorlója. Nem 

lehet a megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtől, illetve folyamatos ellátás esetén az ellátás 

megszűnésétől 1 év már eltelt. 

(3) A jogosulatlan igénybe vett ellátás és annak kamatai megtérítése elrendelése esetén a 

hatáskör gyakorlója az Szoc. tv. 17. § (5) bekezdésében foglaltak alapján méltányossági 

jogkört gyakorolhat. 

III. FEJEZET SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ ELLÁTÁSOK  

Települési támogatás 

6. § (1) A képviselő-testület a települési támogatáson belül az alábbi ellátási formákat állapítja 

meg: 

a) Rendkívüli települési támogatás 

b) Rendkívüli azonnali települési támogatás 

c) Temetési települési támogatás 

d) Lakhatási települési támogatás 

(2) Az (1) bekezdés a) és a d) pontjában meghatározott ellátásról - átruházott hatáskörben – az 

Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt. 

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/510410#SZ7@BE1
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(3) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ellátásról – átruházott hatáskörben – a 

Polgármester dönt. 

Rendkívüli települési támogatás 

7. § (1) A Képviselő-testület átruházott hatáskörében az Egészségügyi- és Szociális Bizottság 

a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy 

tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást 

állapít meg. 

(2) Rendkívüli települési támogatás abban az esetben állapítható meg, ha: 

a) a kérelmező, illetve a vele egy családban élők egy főre eső jövedelme nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, 

b) egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő kérelmező esetén az egy főre jutó 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-

át. 

(3) A (2) bekezdésben szabályozottakon túlmenően is azokat a személyeket indokolt 

rendkívüli települési támogatásban részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk 

létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező 

többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. 

(4) A rendkívüli települési támogatás összege esetenként legalább 3.000.-Ft és legfeljebb 

10.000 forint. 

A kérelmet az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani. 

(5) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a döntése meghozatala során figyelembe veszi azt 

is, hogy a kérelmező milyen egyéb szociális ellátást kap az önkormányzattól, vagy 

önkormányzati intézménytől. 

Rendkívüli, azonnali települési támogatás 

8. § (1) A Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a Polgármester rendkívüli 

azonnali települési támogatást állapíthat sürgős szükség esetén, ha az igénylő életkörülményei 

az azonnali segítséget indokolják. Sürgős szükségnek minősül különösen: 

a) a kérelmező vagy közeli hozzátartozója betegsége, kórházi ápolása esetén a 

gyógyszerkiváltás költsége, 

b) a kérelmező által lakott ingatlan központi berendezéseinek meghibásodása, 

c) családi krízishelyzet bekövetkezésekor, 

d) A kérelmezőnek vagy családtagjának az élete, egészsége, testi épsége a támogatás 

biztosítása nélkül közvetlen veszélybe kerülne. 

(2) A kérelmezőnek a fennálló sürgős szükséghelyzetet a kérelmében igazolnia (orvosi 

beutaló, orvosi vény, igazolás stb.), illetve valószínűsítenie szükséges, amellyel megalapozza 

az azonnali települési támogatás igénybevételét. 

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/510410#SZ7@BE1
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/510410#SZ9@BE2
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(3) A kérelemről a Polgármesternek legkésőbb 3 napon belül döntenie kell a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság, vagy a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnökével előzetesen 

egyeztetve. 

(4) A rendkívüli azonnali települési támogatás alkalmankénti összege a legkisebb öregségi 

nyugdíj összegének legfeljebb 400 %-a lehet. 

(5) Hivatalból megállapított támogatás esetén a 7. §. (2) bekezdésében foglalt egy főre jutó 

jövedelem vizsgálata mellőzhető. 

(6) A kormány által elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt a veszélyhelyzetre tekintettel 

lakóingatlanonként 1 fő állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, nagykorú, cselekvőképes 

személy részére legfeljebb 10.000 Ft és 20.000 Ft összegben hivatalból támogatást állapíthat 

meg a Szociális és Egészségügyi Bizottság. 

a) A támogatásra jogosult az, akinek a családban az egy főre eső jövedelme nem 

haladja meg a legkisebb öregségi nyugdíj 10 szeresét, melyről a támogatott anyagi és 

büntetőjogi felelőssége tudatában írásban nyilatkozik. 

b) A támogatás jogosultságának megállapítására a személyi adat- és lakcím 

nyilvántartási rendszer adatai szolgálnak alapul.  

Temetéshez nyújtott települési támogatás 

9. § (1) Temetéshez nyújtott települési támogatást az a tartásra kötelezett hozzátartozó 

kérelmező kaphat, akinek a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását 

veszélyezteti és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetén 400 %-át. 

(2) A temetéshez nyújtott települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés 

költségeiről - a kérelmező vagy vele egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított - 

számlák másolati példányát. 

(3) A kérelemmel egyidejűleg be kell mutatni az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát is, 

amennyiben az elhunyt személy nem Nyíracsádi lakos volt, vagy nem a település területén 

hunyt el. 

(4) A temetéshez nyújtott települési támogatásról a Képviselő-testület átruházott hatáskörében 

a Polgármester dönt. 

(5) A temetéshez nyújtott települési támogatás összege 15.000.-  Ft, a megállapított összeg 

kifizetése a döntést követő 8 napon belül a Polgármesteri Hivatal házipénztárából történik. 

(6) A temetéshez nyújtott települési támogatásra vonatkozó kérelem a temetést követő 6 

hónapon belül nyújtható be. (2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon) 

Köztemetés 

9/A. § A polgármester - átruházott hatáskörben - a köztemetés költségeinek megtérítése alól 

teljes egészében mentesíti azt az eltemettetésre köteles személyt,  akinek a családjában az egy 

főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és az 

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/510410#SZ9
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/510410#SZ10@BE2
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eltemettetés költsége az eltemettetésre kötelezett személy létfenntartását veszélyeztetné, 

valamint az elhunyt ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. Amennyiben az elhunyt ingatlan 

vagyonnal rendelkezik, úgy az eltemettetés költségét hagyatéki teherként a területileg illetékes 

közjegyzőnél kell bejelenteni.  

Lakhatási települési támogatás 

10. § (1) Lakhatási települési támogatásban részesíthető a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 

kiadásokhoz történő hozzájárulással az a személy, akinek: 

a) megélhetését veszélyezteti az általa lakott lakás fenntartása, feltéve hogy, 

b) a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át, egyedülálló esetén annak 400 %-át, 

feltéve, hogy az 1993. évi III. tv 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 

vagyonnal nem rendelkezik. 

(2) A lakhatási támogatás a villanyáram, a víz és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a 

szemétszállítás díjához, illetve tüzelőanyag költségeihez nyújthat támogatást. 

(3) A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének  

a) 20 %-a a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50 %-át el nem érő egy 

főre jutó jövedelem esetén, 

b) 15 %-a a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-át el nem érő 

egy főre jutó jövedelem esetén. 

c) 10 %-a, a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének  150 %-át el nem érő 

egy főre jutó jövedelem esetén, 

d) 2.500.-Ft a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 300 %-át, illetve 

egyedülálló esetén 400 %-át el nem érő egy főre jutó jövedelem esetén. 

(4) A lakhatási támogatást egy évre kell megállapítani. 

(5) A lakhatási támogatás ugyan azon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

(6) A lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelmet 3. sz. melléklet szerinti 

formanyomtatványon kell benyújtani és ezzel egyidejűleg a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 

szerinti vagyonnyilatkozatot is mellékelni kell. 

(7) A lakhatási támogatást a kérelmező által megadott bankszámlára, vagy készpénzben 

történő kifizetését utólag minden hónap 5. napjáig ki kell fizetni. 

(8) A lakhatási támogatás megállapítása a Szociális és egészségügyi bizottság hatáskörébe 

tartozik, aki a tárgyévre megállapított támogatást év közben felülvizsgálhatja. 

IV. FEJEZET SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 

11.§ (1) Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Nyíradony Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete önkéntes és szabad elhatározásukból Nyíradony 
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gesztorral az egyenjogúságuk tiszteletben tartásával a kölcsönös előnyök és az arányos 

teherviselés alapján intézmény fenntartó társulás formájában a Nyíradonyi Szociális és 

Gyermekjóléti Társulás keretében az alábbi szociális feladatokat látja el: 

a) szociális étkeztetés, (Szt. 62.§.) 

b) házi segítségnyújtás (Szt. 63.§.) 

c) Idősek nappali ellátása 

d) Családsegítés (Szt. 64.§.) 

e) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Szt. 65.§.) 

f) Támogató szolgáltatás (Szt. 65/C.§.) 

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybe vétele önkéntes, az ellátást 

igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.  Az igényeket szóban, 

vagy írásban az ellátást biztosító Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ 

Nyíracsád, Petőfi tér 4. sz. alatti telephelyén, vagy a tanyagondnoknál lehet bejelenteni 

hétköznapokon 8-16 óráig. Az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a családsegítést az idősek 

nappali ellátását a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ látja el.  

(3) Szociális étkeztetésben azok a szociálisan rászorultak részesülhetnek, akik önmaguk, 

illetve eltartottaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek a legalább napi 

egyszeri meleg étkezésről gondoskodni. 

 

(4) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját 

lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében. 

 

(5) Időskorúak nappali ellátása a 18. életévüket betöltött egészségi állapotuk, vagy idős koruk 

miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek 

részére biztosít nap közbeni tartózkodást.   

(6) A családsegítő szolgáltatás a szociális, vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb 

krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető 

okok megelőzésére, a krízishelyzet megszűntetésére, valamint az életvezetési képesség 

megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás 

 

(7) Jelző rendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és 

szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes idős 

korú, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel 

fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 

 

(8) Támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, 

elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük 

önállóságának megőrzése mellett lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.  

 

(9) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni, kivéve a 

családsegítő és a tanyagondnoki szolgáltatás. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a házi 

segítségnyújtás, a támogató szolgáltatás és a szociális étkeztetés térítési díját Nyíradony (a 

gesztor település) képviselő-testülete állapítja meg.  

Tanyagondnoki szolgáltatás 

12. § (1) A tanyagondnoki szolgáltatás Asszonyrész, Buzita, Külső Guth, Jónás rész, Balkányi 

rész, Kistag, Hármassziget településrészekre terjed ki. 
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(2) A tanyagondnok közreműködik a következő szociális alapellátási feladatok ellátásában: 

 

a) házi segítségnyújtás: melynek során a tanyagondnoki szolgáltatás biztosítja a 

házigondozó ellátotthoz való szállítását, illetve a házigondozó munkájába tartozó nem 

szakmai jellegű feladatok ellátásába (gyógyszer kiváltás, bevásárlás) 

b) Étkeztetés: Az étkeztetésben való közreműködés során a tanyagondnoki szolgáltatás 

biztosítja a szociális étkeztetés keretében az étel házhoz szállítását. 

c) Közösségi és szociális információs szolgáltatás: A szolgáltatást biztosító munkatárs 

szállítása, információ nyújtás, közvetítés, nyomtatványok, kérelmek átvétele, 

továbbítása. A tanyagondnok e tevékenysége során észlelt tapasztalatokat továbbítja a 

szociális információs szolgáltatást ellátó munkatárs felé. 

 

(3) Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, melynek során a tanyagondnok, a 

beteg (szükség szerint) a háziorvosi rendelőbe, egyéb egészségügyi intézményekbe szállítja 

gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök kiváltását elvégezi, szállítja a védőnőt, a 

családsegítőt a tanyai településekre. A beteg háziorvosi rendelőbe, illetve egyéb egészségügyi 

intézményekbe szállítása az érintett személy településről intézményig szállítását, és 

hazaszállítását jelenti. A szállítás teljesítésekor figyelembe kell venni az igénylő egészségi 

állapotát, a kezelés jellegét (szükséges, ajánlott, vagy rehabilitációs jellegű), valamint az 

igénylő családja szociális helyzetét. 

 

(4) A tanyagondnok óvodás és iskoláskorúak intézménybe, rendezvényekre, vetélkedőkre, és 

versenyekre való szállításában is közreműködik.  

(5) A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 

(6) A szolgálat kiegészítő feladatai: 

a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységének szervezése, segítése, 

b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása, 

c) az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve egyéb alapszolgáltatások biztosításában való 

közreműködés. 

(7) A szolgálat önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatás: 

a) ételszállítás önkormányzati intézménybe, 

b) önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, 

c) a tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása, 

 

(8) A tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához az önkormányzat egy darab személyszállításra 

alkalmas érvényes műszaki vizsgával kötelező felelősség és casco biztosítással rendelkező 

üzemképes gépjárművet biztosít. A gépjármű üzemképes állapotáért a tanyagondnok a felelős, 

aki a gépjármű rendellenes használatára felelősséget vállal. A tanyagondnok feladatait 

közalkalmazottként látja el, munkáltatója a polgármester. Munkáját a munkaköri leírásban 

foglaltak szerint az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ 

intézményvezető utasítása alapján végezi.  

 

(9) A tanyagondnok vezetni köteles a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működési feltételekről szóló 1/2000. (I.07.) SzCsM. rendelet 39.§. (4) 
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bekezdés szerinti tevékenység naplót. A tevékenység naplót a szolgáltatást igénybe vevőnek 

nem kell aláírnia, az adott napi teljesítés igazolására az intézményvezető jogosult.   

 

(10) A tanyagondnoki szolgáltatást a tanyagondnok szabadsága, betegsége és egyéb törvényes 

távolmaradása esetén is biztosítani kell. A helyettesítés rendjét az intézményvezető határozza 

meg.  

 

(11) A tanyagondnok tevékenyen részt vesz a tanyagondnoki szolgálat munkájának éves 

beszámolójának elkészítésében, ahhoz adatokat szolgáltat.  

 

V. FEJEZET SZAKOSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁS  

Személyes gondoskodást nyújtó ellátásátok 

13. § (1) Az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó szociális Központ az alábbi 

gondoskodásokat biztosítja: 

a) ápolást, gondozást nyújtó idősek otthoni ellátása  

(2) A személyes gondoskodást az Önkormányzat saját intézményébe az Alapszolgáltatási és 

Bentlakást Nyújtó Szociális Központ Nyíracsád, Petőfi tér 4. sz. alatt biztosítja. Az ellátás 

igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselő kérelmére történik. A 

kérelmet az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ Nyíracsád, Petőfi tér 4. 

sz. alatti szociális intézménybe kell beadni.  

(3) A benyújtott kérelemről az intézményvezető dönt, erről az ellátást igénylőt, illetve a 

törvényes képviselőjét írásban értesíti.  

(4) Az ellátás igénybe vételének megkezdése előtt az intézményvezető az ellátást igénylővel, 

illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt.: 

(5) A megállapodás tartalmazza: 

a) az ellátás kezdetének időpontját, időtartamát (határozott, vagy határozatlan időtartam 

megjelölésével), 

b) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáit, módját, körét, 

c) személyi térítési díj összegét (mely tartalmazza a szolgáltatásokért fizetendő díjat) 

megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, 

d) az ellátás megszűnésének módját,  

e) az igénybevevő természetes személyazonosító adatait. 

(6) Sztv. 67.§. alapján az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ 

intézményi térítési díját a 4. sz. melléklet tartalmazza.  

 

(7) Nem kell térítési díjat fizetni annak, aki jövedelemmel nem rendelkezik. 
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13/A. § (1) Az intézményi jogviszony megszűnik: 

a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 

b) az ellátást igénybe vevő halálával, 

c) határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, 

d) a házirend súlyos megsértése esetén. 

(2) A térítési díjat az ellátást igénybevevő, törvényes képviselője, illetve tartásra, gondozásra 

köteles és képes hozzátartozója, továbbá tartásra, gondozásra szóló szerződés alapján az erre 

köteles személy fizeti. 

(3) A Képviselő-testület, mint intézményt fenntartó – a személyes gondoskodás körébe 

tartozó szociális ellátásért térítési díjat (a továbbiakban: intézményi térítési díj) állapít meg, 

amelyet az Szoc. tv.-ben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 

szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben, e rendeletben, valamint az Szoc. tv. 94/B. szerinti 

megállapodásban foglaltak szerint kell megfizetni.  

(4) Az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központban ellátásban részesülő 

személyi térítési díja nem haladhatja meg havi jövedelmének 80 %-át. A személyi térítési díj 

összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és 

változtatható meg, kivéve, az ellátott jövedelme 

a) olyan mértékben csökken, hogy az Szoc. tv-ben meghatározott térítési díjfizetési 

kötelezettségének nem tud eleget tenni; 

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladó mértékben 

növekedett. 

(5) Az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központban elsősorban azoknak a 

személyeknek az ápolását, gondozását végzik, akiknek egészségi állapota rendszeres 

gyógyintézeti kezelést nem igényel.   

(6) Sztv. 67.§.-a alapján az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ 

intézményi térítési díját a 4. sz. melléklet tartalmazza.  

14. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépésével 

egyidejűleg hatályát veszti a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, 

folyósításának valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól a személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokról, a tanyagondnoki szolgáltatásról valamint a természetben nyújtott 

mezőgazdasági tevékenységről szóló 11/2017. (VIII.21) önkormányzati rendelet. 

 

                    

 

 

 

 

https://njt.hu/jogszabaly/1993-29-20-22
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Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága                                       1. sz. melléklet 

 

 RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST 

IGÉNYLŐ ADATLAP 

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ 

 

1./ Kérelmező neve /születési név is /____________________________________________  

 

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ 

 

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: 

 

Születési helye: _________________________Anyja neve:___________________ 

 

Születési idő: _____év ________________hónap _______ nap 

 

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:  

 

2./ * Állampolgársága: magyar 

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező  

hontalan, menekültként, oltalmazottként elismert  

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______ 

3./ * Családi állapota: 

egyedülálló /egyedül élő 

 

házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt 

 

4./Lakcímkártyán szereplő  

Lakóhely: __________________________________helység 

_________________________________utca________sz..________em.______ajtó 

 

Tartózkodási hely: ___________________________________helység 

_________________________________utca________sz.________em. ______ ajtó 

 

*Értesítést:     lakóhelyemre        tartózkodási         helyemre kérem. 

*A megfelelő rész aláhúzandó  

 

Telefonszám: ____________________ 

 

5./ * A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos – haszonélvező – főbérlő – bérlő – 

családtag – szívességi lakáshasználó – jogcím nélküli lakáshasználó 

* A megfelelő rész aláhúzandó 

Egy főre számított havi családi jövedelem: ….............................Ft/hó. 
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KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN LAKÓK ADATAI 

 

 

Név,  

születési név is 

 

 

Családi 

állapota 

Rokoni 

kapcsolat 

 

 

Születési idő 

TAJ szám 

 

 

Anyja neve 

 

   

….........év…...........hó…..nap 

 

         
 

 

   

…........év…...........hó…..nap 

 

         
 

 

   

…........év…...........hó…..nap 

 

         
 

 

 

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, 

gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége. 

 

A jövedelem típusai 

 

 

Kérelmező 

jövedelme 

 

 

A háztartás 

tagjainak 

jövedelme 

 

 

Összesen 

Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási 

jogviszonyból származó 

jövedelem 

   

Társas és egyéni 

vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és 

más önálló 

tevékenységből származó 

jövedelem 

   

Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 

   

Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű 

rendszeres szociális 

ellátások 

   

Önkormányzat és állami 

foglalkoztatási 

szervek által folyósított 

ellátások 

   



24 

 

Egyéb jövedelem    

Összes jövedelem    

 

 

TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK OKA:  

 

 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 

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

szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 

 

A kérelemhez csatolni kell minden olyan okirat másolatot (elemi kár esetén tűzoltóság vagy 

katasztrófavédelem által kiadott jegyzőkönyv, 3-as vagy többes iker születése esetén születési 

anyakönyvi kivonat, kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat, stb.), amely 

igazolja a kérelem okaként megjelölt létfenntartási gondot, illetve létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet. 

 

 

 

A kérelemhez csatolni kell: 

 

• munkaviszonyban álló esetén: munkáltatói igazolás  

• nyugdíjas esetén: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítése a nyugdíj összegéről 

• munkanélküliek ellátásában részesülők esetén: az ellátást megállapító határozat és 

az utolsó havi összeg igazolása 

• ellátásban nem részesülő esetén: a Munkaügyi Központtal való együtt működés 

igazolása 

• egyéni vállalkozók esetén: NAV igazolás az előző évi jövedelemadó alapjáról 

• A rendszeres pénzellátás esetén: (GYES, GYED, családi pótlék) kifizetési utalvány, 

bankszámla kivonat illetve MÁK Hatósági Bizonyítvány ellátásról 

• nem általános iskoláskorú gyermek esetén: iskolalátogatási igazolás 

• emelt összegű családi pótlék esetén: a szakorvosi igazolás a betegség fennállásáról 

• személyi iratok másolata: (adó, lakcím, TAJ kártya) 

 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy 

valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és 

rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben 

visszaköveteli. 

 

 

Nyíracsád, 20___ év_________________hó _____nap 

 

_____________________________                                 _____________________________ 

    kérelmező házastársa/élettársa/                                                        kérelmező aláírása 

 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a 
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szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 

 

Az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A becsatolt jövedelem igazolás  

valódiságának ellenőrzése céljából hozzájárulok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

megkereséséhez.  

 

                                                                    ……………………………………………. 

                                                                                              Aláírás 
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2.sz. melléklet 

Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága 

 

TEMETÉSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 

 

1./ Kérelmező neve /születési név is /____________________________________________  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ 

 

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: 

 

Születési helye: _________________________Anyja neve:___________________ 

 

Születési idő: _____év ________________hónap _______ nap 

 

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:  

 

2./ * Állampolgársága: magyar 

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező  

hontalan, menekültként, oltalmazottként elismert  

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______ 

 

3./ * Családi állapota: 

egyedülálló /egyedül élő 

 

házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt 

 

4./Lakcímkártyán szereplő  

Lakóhely: __________________________________helység 

_________________________________utca________sz..________em.______ajtó 

 

Tartózkodási hely: ___________________________________helység 

_________________________________utca________sz.________em. ______ ajtó 

 

*Értesítést:     lakóhelyemre        tartózkodási         helyemre kérem. 

*A megfelelő rész aláhúzandó  

 

Telefonszám: ____________________ 

 

5./ * A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos - haszonélvező - főbérlő - bérlő - 

családtag - szívességi lakáshasználó - jogcím nélküli lakáshasználó 

* A megfelelő rész aláhúzandó 
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KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN LAKÓK ADATAI 

 

 

Név,  

születési név is 

 

 

Családi 

állapota 

Rokoni 

kapcsolat 

 

 

Születési idő 

TAJ szám 

 

 

Anyja neve 

 

   

............év..............hó.....nap 

 

         
 

 

   

...........év..............hó.....nap 

 

         
 

 

   

...........év..............hó.....nap 

 

         
 

 

   

...........év..............hó.....nap 

 

         
 

 

   

...........év..............hó.....nap 

 

         
 

 

 

 

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, 

gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége. 

 

AZ ELHUNYT ADATAI 

 

Az elhunyt neve / születési név / :----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Születési helye: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Anyja neve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Születési idő: __________ év _________________ hónap _________ nap 

 

Lakóhely: __________________________________________________ 

helység 

 

   ________________________________ utca ___________ sz. __________ em. ________ 

ajtó 
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A jövedelem típusai 

 

 

Kérelmező 

jövedelme 

 

 

A háztartás 

tagjainak 

jövedelme 

 

 

Összesen 

Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási 

jogviszonyból származó 

jövedelem 

   

Társas és egyéni 

vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és 

más önálló 

tevékenységből származó 

jövedelem 

   

Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 

   

Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű 

rendszeres szociális 

ellátások 

   

Önkormányzat és állami 

foglalkoztatási 

szervek által folyósított 

ellátások 

   

Egyéb jövedelem    

Összes jövedelem    

 

 

Egy főre számított havi családi jövedelem: ................................Ft/hó. 

 

A kérelemhez csatolni kell: 

• a temetési számlák fénymásolatát, amely a temetési kellékeket és a temetési 

szolgáltatást tartalmazza, 

• halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatát.  

• munkaviszonyban álló esetén: munkáltatói igazolás  

• nyugdíjas esetén: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítése a nyugdíj összegéről 

• munkanélküliek ellátásában részesülők esetén: az ellátást megállapító határozat és 

az utolsó havi összeg igazolása 

• ellátásban nem részesülő esetén: a Munkaügyi Központtal való együtt működés 

igazolása 

• egyéni vállalkozók esetén: NAV igazolás az előző évi jövedelemadó alapjáról 

• A rendszeres pénzellátás esetén: (GYES, GYED, családi pótlék) kifizetési utalvány, 

bankszámla kivonat illetve MÁK Hatósági Bizonyítvány ellátásról 

• nem általános iskoláskorú gyermek esetén: iskolalátogatási igazolás 

• emelt összegű családi pótlék esetén: a szakorvosi igazolás a betegség fennállásáról 

• személyi iratok másolata: (adó, lakcím, TAJ kártya) 
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Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy 

valótlan 

adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli. 

 

Nyíracsád, 20___ év_________________hó _____nap 

 

____________________________                                  ______________________________ 

    kérelmező házastársa/élettársa/                                                        kérelmező aláírás 

 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 

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

szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 

 

Az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A becsatolt jövedelem igazolás  

valódiságának ellenőrzése céljából hozzájárulok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

megkereséséhez.  

 

                                                                    ……………………………………………. 

                                                                                              Aláírás 
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3. sz. melléklet 

Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága 

 

 

LAKHATÁSI TÁMOGATÁST 

 IGÉNYLŐ ADATLAP 

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ 

 

 

1./ Kérelmező neve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 /születési név  /      :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: 

 

 

Születési helye: ---------------------------------------------------------Anyja neve: ------------------------------------------------------------ 

 

Születési idő: ------------------------év -----------------------------------------------hónap --------------------------------------------- nap 

 

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:  

 

2./ * Családi állapota: 

egyedülálló /egyedül élő 

 

házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt 

 

3./Lakcímkártyán szereplő  

Lakóhely:                                     ------------------------------------------------------------helység---------------------------------------------------

- utca________sz 

 

                               

Tartózkodási hely:----------------------------------------------helység----------------------------------------------

utca________sz 

 

 

*Értesítést:     lakóhelyemre        tartózkodási         helyemre kérem. 

*A megfelelő rész aláhúzandó  

 

Telefonszám:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Számlaszám: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Számlavezető pénzintézet neve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A kérelemhez csatolni kell: 

• munkaviszonyban álló esetén: munkáltatói igazolás  

• nyugdíjas esetén: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítése a nyugdíj összegéről 
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• munkanélküliek ellátásában részesülők esetén: az ellátást megállapító határozat és 

az utolsó havi összeg igazolása 

• ellátásban nem részesülő esetén: a Munkaügyi Központtal való együtt működés 

igazolása 

• egyéni vállalkozók esetén: NAV igazolás az előző évi jövedelemadó alapjáról 

• A rendszeres pénzellátás esetén: (GYES, GYED, családi pótlék) kifizetési utalvány, 

bankszámla kivonat illetve MÁK Hatósági Bizonyítvány ellátásról 

• nem általános iskoláskorú gyermek esetén: iskolalátogatási igazolás 

• emelt összegű családi pótlék esetén: a szakorvosi igazolás a betegség fennállásáról 

• személyi iratok másolata: (adó, lakcím, TAJ kártya) 

• Elvált szülők esetén: válási határozat, gyermektartásdíj összegét igazoló határozat, 

kifizetési utalvány 

 

 

KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN LAKÓK ADATAI 

 

Név, 

(születési név is) 

Családi 

állapota 

Rokoni 

kapcsolat 

Születési idő 

TAJ szám 

 

Anyja neve Tanintézmény 

munkahely neve, címe 

   

….......év….......hó…..

....nap 

         

 
 

  

   

….......év….......hó…..

....nap 

         

 
 

  

   

….......év….......hó…..

....nap 

         

 
 

  

Háztartás: Az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező személyek közössége. 

*A lakhatási támogatás a villanyáram, a víz és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a 

szemétszállítás díjához, illetve tüzelőanyag költségeihez nyújthat támogatást. 

* A megfelelő rész aláhúzandó! 

 

Az ellátást igénylő lakáshasználati jogcíme: * 

 

tulajdonos, főbérlő, társbérlő, albérlő, szívességi lakáshasználó, jogcím nélküli 

lakáshasználó, családtag, haszonélvező, 

 

A lakás típusa:*  családi ház, udvari lakás, társas ház, önkormányzati 

bérlakás,  
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 szövetkezeti lakás, szolgálati lakás,  zártkerti hegyi pince 

 

Komfort fokozat:*  összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort 

nélküli 

 

rendelkezik e háztartásban előre fizetős gáz- vagy áramfogyasztás mérő készülékkel -

  nem – igen 

* megfelelő aláhúzandó 

 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a lakás nagysága : 

…………………….m2 

(pontos adatot kérünk) 

 

szobaszám ………………  félszobaszám ……………. 

 

Jövedelmi adatok: 

 

 A jövedelem típusa 
Kérelmező  

jövedelme 

A 

kérelmezővel 

közös 

háztartásban 

élő házastárs 

(élettárs) 

jövedelme 

Kérelmezővel 

közös 

háztartásban 

élő egyéb 

hozzátartozó 

jövedelme 

 

 

 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, más 

foglalkoztatási jogviszonyból 

származó ebből: 

közfoglalkoztatásból származó 

jövedelem, táppénz 

    

2. Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és 

más önálló tevékenységből 

származó 

    

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak 

értékesítéséből, bérbeadásából 

származó jövedelem 

    

4. Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű ellátások 

    

5. A gyermek ellátáshoz és 

gondozásához kapcsolódó 

támogatások (GYED, GYES, 

GYET, családi pótlék. 

gyermektartásdíj, árvaellátás) 

    

6. Önkormányzat, járási hivatal és 

munkaügyi szervek által 

folyósított pénzbeli ellátás 

    



33 

 

7. Alkalmi munkavégzésből 

származó jövedelem 

    

8. Egyéb jövedelem     

9. A család nettó összes 

jövedelme: 

    

10. A család nettó összes jövedelmét 

csökkentő fizetett tartásdíj 

összege: 

    

 

 

Vagyonnyilatkozat 

I.A kérelmező személyes adatai 

 

Neve: 

…................................................................................................................................................... 

Születési neve: 

…................................................................................................................................................... 

Anyja neve: 

…................................................................................................................................................... 

Születési hely, év, hó, nap: 

…..................................................................................................................................... 

Lakóhely: 

…................................................................................................................................................... 

Tartózkodási hely: 

….................................................................................................................................................. 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: 

…................................................................................................................... 

 

I. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona 

 

A. 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 Haszonélvezeti 

joggal terhelt:*  igen   nem  

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 

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 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: …....................... címe: 

…..................................... város/község …........................... út/utca …................. hsz. 
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alapterülete: …........ m2, tulajdoni hányad: …................., a szerzés ideje: …............. év        

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

(*a megfelelő aláhúzandó) 

 

a) Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű: ’ 

b) személygépkocsi:…...............................................................................típus…................

..........rendszám, 

 

az évjárata:………………év    Becsült forgalmi érték:** 

….......................................................................... Ft 

 

c) tehergépjármű, autóbusz: 

…...................................................................típus…..........................rendszám, 

       

          az évjárata:……………….…….év Becsült forgalmi 

érték….......................................................................... Ft 

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

szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

 

Kelt: Nyíracsád, ………év  …………………  hó  ………………  nap 

                                                                            …............................................. 

              aláírás 

 

A kérelmező, illetve a családban/háztartásban lakó valamennyi érintettnek szükséges 

kitölteni az alábbi, rá vonatkozó nyilatkozatot/nyilatkozatokat. 

 

NYILATKOZAT 

(KÉRELMEZŐ) 

(Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és a nyilatkozatban 

közölt adatok a valóságnak megfelelnek.) 

 

Név: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Születési hely, idő:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Lakóhely:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tartózkodási hely:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

 

A/* jövedelemmel nem rendelkezem  

 

B  /    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------(név)-tól, mint tartásra köteles személytől, 

 

------------------------------------------------------------------------nevű gyermekem után--------------------------------------------Ft/hó 
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------------------------------------------------------------------------nevű gyermekem után--------------------------------------------Ft/hó 

 

* tartásdíjban   részesülök 

 

nem  részesülök, oka:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

C/   * életvitelszerűen:    lakóhelyemen  /  tartózkodási          helyemen élek  

 

D/* GYES/GYED/GYET- ben részesülök, mellette munkaviszonnyal rendelkezem / nem 

rendelkezem 

(amennyiben munkaviszonnyal rendelkezik, nettó kereseti igazolás csatolása szükséges) 

 

Kelt: Nyíracsád, ……  év  ……………  hó  …… nap 

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

Aláírás 

* A megfelelő rész aláhúzandó 

 

NYILATKOZAT 

(CSALÁDBAN/HÁZTARTÁSBAN LAKÓ) 

(Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és a nyilatkozatban 

közölt adatok a valóságnak megfelelnek.) 

 

Név: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Születési hely, idő:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Lakóhely:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tartózkodási hely:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

 

A/* jövedelemmel rendelkezem / nem rendelkezem  

 

B  /    -------------------------------------------------------------------------------(név)-tól, mint tartásra köteles személytől, 

 

--------------------------------------------------------------nevű gyermekem után--------------------------------------------Ft/hó 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------    nevű gyermekem után------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ft/hó 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------    nevű gyermekem után------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ft/hó 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------    nevű gyermekem után------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ft/hó 

 

* tartásdíjban   részesülök 
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nem  részesülök, oka:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

C/   * életvitelszerűen:    lakóhelyemen  /  tartózkodási          helyemen élek  

 

D/* GYES/GYED/GYET- ben részesülök, mellette munkaviszonnyal rendelkezem / nem 

rendelkezem 

(amennyiben munkaviszonnyal rendelkezik, nettó kereseti igazolás csatolása szükséges) 

 

* A megfelelő rész aláhúzandó! 

 

Kelt: Nyíracsád, ………  év  ……………..hó  …… nap 

 

Aláírás 

 

 

NYILATKOZAT 

(CSALÁDBAN/HÁZTARTÁSBAN LAKÓ) 

Név: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Születési hely, idő:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Lakóhely:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tartózkodási hely:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

 

A/* jövedelemmel nem rendelkezem  

 

B/          Tanulmányokat folytatok Intézmény neve                                                                                       

Intézmény neve címe 

 

--------------------------------------------------------------------------------   -----------------------

----------------------------------------- 

 

C/           * életvitelszerűen:      lakóhelyemen               tartózkodási             helyemen élek          

* A megfelelő rész aláhúzandó 

 

 

Kelt: Nyíracsád, …………… év  ……………… hó  ………………  nap                                                                       

           ……………………………..    

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                       Aláírás 
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Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 

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

szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 

 

Az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A becsatolt jövedelem igazolás  

valódiságának ellenőrzése céljából hozzájárulok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

megkereséséhez.  

 

                                                                    ……………………………………………. 

                                                                                              Aláírás 
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4. számú melléklet 

 

Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott 

Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ intézményi térítési díjait az 

alábbiakban állapítja meg: 

 

ÁPOLÁST-GONDOZÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS 

IDŐSEK OTTHONA  

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA 

2020. április 01-jétől 

 

Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 

 

Az intézményi térítési díj napi összege: 3.215 Ft/ellátási nap/fő 

 

TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS  

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA 

 

A szolgáltatás TÉRÍTÉSMENTES 

 

 

4. Előterjesztés a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális gyermekjóléti alapellátásokról, azok 

igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet tervezetekkel 

kapcsolatban. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Nagy János polgármester: 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § 

(1)-(3) bekezdése valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 92. § (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról - ha a fenntartó önkormányzati társulás, 

akkor a társulási megállapodásban megjelölt székhely települési önkormányzat a társulási 

megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdése szerint: Ha a felhatalmazás 

jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetén – ha a társulási 

megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskör a felhatalmazás tárgyának 

szabályozására kiterjed – az önkormányzati rendelet megalkotására a társulási 

megállapodásban kijelölt, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat 

képviselő-testülete jogosult. Az önkormányzati rendelet megalkotásához a társulásban részt 

vevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása szükséges.  

Czirjákné Szabó Katalin Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: 

A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
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Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 

meghozta az alábbi határozatait: 

 

58/2021. (X.20.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 

Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nyíradony 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2020. (III.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetét megismerte, elfogadásához 

hozzájárulását adja. 

Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy  a döntésről Nyíradonyi Szociális és 

Gyermekjóléti Társulást tájékoztassa. 

Határidő: 2021. november  1. 

Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 

59/2021. (X.20.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 

Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nyíradony 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 

20/2021. (XI.29.) önkormányzati rendelet-tervezetet megismerte, elfogadásához 

hozzájárulását adja. 

Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy  a döntésről Nyíradonyi Szociális és 

Gyermekjóléti Társulást tájékoztassa. 

Határidő: 2021. november  1. 

Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 

Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való 

megjelenést, azt bezárja. 

 

kmf. 

 

 

                     Dr. Nagy János                                                    Nagyné Jobbágy Piroska 

                       polgármester                                                                     jegyző 

 

 

                                                              Szórádi Sándor 

                                                          jegyzőkönyv hitelesítő    
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