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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Szentantalfa  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  egyes  szociális  és
gyermekvédelmi  ellátási  formák  szabályozásáról  szóló  4/2016.  (III.10.)  önkormányzati
rendeletét 2016. február 19-i ülésén fogadta el.

A rendelet mostani módosításának oka, hogy a rendelet olyan jogszabályra hivatkozik, amely
jogszabály  már  nincs  hatályban,  ilyen  pl.  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás
általános  szabályairól  szóló  2004.  évi  CXL.  törvény.  A  hivatkozást  a  jelenleg  hatályos,  az
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényre kell módosítani.

A rendelet szabályoz továbbá olyan ellátási formákat, amelyeket az önkormányzat a Nivegy-
völgyi  Önkormányzatok  Óvodafenntartó  Társulása  és  a  Balatonfüredi  Többcélú  Társulás
keretében  biztosít  (étkeztetés,  házi  segítségnyújtás,  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás,
gyermekétkeztetés).

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés
b) pontja és (2) bekezdése értelmében:
„A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési  díjakról,  ha  a  fenntartó  önkormányzati  társulás,  akkor  a  társulási
megállapodásban megjelölt székhely szerinti vagy az erre kijelölt települési önkormányzat
a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.”

A fenntartó önkormányzat az (1) bekezdés szerinti rendeletben szabályozza:
a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit;
b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának

módját;
c) azt,  hogy  az  intézményvezető  milyen  esetekben  köteles  külön  eljárás  nélkül  ellátást

nyújtani;
d) azt, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás;
e) az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait;
f) a  személyes  gondoskodásért  fizetendő  térítési  díjak  mértékét,  a  fizetésre  kötelezettek

körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait;
g) az  intézményvezető  és  az  ellátást  igénybe  vevő  között  kötendő  megállapodással

összefüggő kérdéseket;”

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 29.
§  (3)  bekezdése  alapján  „Ha  önkormányzati  társulás  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi
ellátást nyújt,  akkor a társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti vagy  az erre
kijelölt települési önkormányzat – a társulási megállapodásban meghatározottak szerint – a



nyújtott ellátásokról,  azok  igénybevételéről  és  a  fizetendő  térítési  díjakról  rendeletet
alkot.”

Fentiek  alapján  a  szociális  alapon  való  étkeztetés  és  a  gyermekétkeztetés  formájára,
igénybevételének  módjára,  a  térítési  díjakra  vonatkozó  rendelkezések  csak  Szentantalfa
Község  Önkormányzata,  mint  a  társulási  megállapodásban  rendeletalkotásra  kijelölt
önkormányzat  által  meghozott  rendeletben  szerepelhetnek,  viszont  a  társulási
megállapodásban  csak  a  szociális  étkeztetés  térítési  díjaira  terjed  ki  a  rendeletalkotási
felhatalmazás.

A gyermekétkeztetés vonatkozásában a Gyvt.  147.  § (3)  bekezdése szerint a szolgáltatási
önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A
szolgáltatási  önköltség  év  közben  egy  alkalommal  korrigálható,  ha  azt  a  tárgyidőszaki
folyamatok indokolják.

A Gyvt. 147. § (4) bekezdése lehetőséget ad a fenntartónak, jelen esetben a Nivegy-völgyi
Önkormányzatok Óvodafenntartó Társulásának arra, hogy az intézményi térítési díjat a fent
hivatkozott  jogszabályhelyek  figyelembe  vételével  kiszámított  térítési  díjnál  alacsonyabb
összegben határozza meg.

A Gyvt. 151. § (3) bekezdése szerint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja
az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

A fent  hivatkozott  jogszabályhelyek  alapján tehát  2018.  április  1-jéig  kell  megállapítani  a
szolgáltatási önköltséget.

Az  étkeztetést  ellátó  Nivegy-völgyi  Óvoda  kalkulációja  szerint  az  étkeztetés
nyersanyagköltsége  a  tavalyi  évhez  képest  nem  változott,  ezért  díjemelésre  nem  tett
javaslatot. A gyermekétkeztetés térítési díjainak módosítása így nem indokolt. A díjtételek
ennek alapján kerülnek Szentantalfa Község Önkormányzata, mint rendeletalkotásra kijelölt
önkormányzat rendeletébe.

A rendelet szövegét érintő módosítások mellett  a rendelet mellékletét képező „Kérelem”
adatlapot is célszerű egyszerűsíteni.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megvitatni  és  a  határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Szentantalfa  Község  Önkormányzata  Képviselő–
testülete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási
formák  szabályozásáról  szóló  4/2016.  (III.10.)
önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló
rendelet–tervezetet  elfogadja,  és  ______/2018.
(_______)  számon  önkormányzati  rendeletei  közé
iktatja.

Szentantalfa, 2018. február 15.
       
          Kiss Csaba 
         polgármeste



SZENTANTALFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
  /2018. (   .) önkormányzati rendelete

az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2016. (III.10.)
önkormányzati rendelet módosításáról 

(tervezet)

Szentantalfa  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
132. § (4) bekezdés g)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról  és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés
b) pontjában,  26.  §-ában,  32. § (3) bekezdésében, és a 92. § (1) bekezdés b) pontjában,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
18.  §  (2)  bekezdésében  és  29.  §  (3)  bekezdésében,  továbbá  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában
meghatározott  feladatkörében eljárva az 5. § tekintetében Nivegy-völgyi Önkormányzatok
Óvodafenntartó Társulása társulási megállapodásában biztosított véleményezési jogkörében
eljáró Balatoncsicsó Község Önkormányzata, Óbudavár Község Önkormányzata, Szentjakabfa
Község Önkormányzata és Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Szentantalfa  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  az  egyes  szociális  és
gyermekvédelmi  ellátási  formák szabályozásáról  szóló 4/2016. (III.10.)  önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a)  A  rendelet  hatálya  20-23.  §-ok,  valamint  a  26-27.  §-ok  tekintetében  kiterjed
Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentjakabfa és Tagyon községben ellátást igénybe vevőkre is.

2. §

(1) A R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kérelmet az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal együtt a Zánkai Közös
Önkormányzati  Hivatal  Szentantalfai  Kirendeltségén  (Szentantalfa,  Fő  u.  39.)  kell
benyújtani a rendelet 1. mellékletében szereplő formanyomtatványon.”

(2) A R. 2. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A  szociális  ellátásokra  vonatkozó  kérelmet  és  a  hivatalból  indult  eljárást  –
környezettanulmány felvételével  támaszthatja  alá  a  jegyző,  és  terjeszti  a  hatáskörrel
rendelkező  szerv  elé.  A  környezettanulmány  készítésére  az  általános  közigazgatási
rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  (a  továbbiakban:  Ákr.)  szemlére  vonatkozó
szabályai  az  irányadók.  Az  igénylő  köteles  együttműködni  a  szociális  helyzetének
feltárásában.”

(3) A R. 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az  e  rendeletben  meghatározott  vagyoni  helyzetre  vonatkozó  feltétel  meglétét  a
kérelem adatlap kitöltésével az 1. melléklet szerint kell igazolni. 



(4) A R. 2. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(8) Az  igénylőnek  a  kérelemben,  valamint  az  annak  mellékleteként  benyújtott
dokumentumokban  feltüntetett  jövedelem-adatokat  kereseti  igazolás,
jövedelemigazolás, nyugdíjszelvény, bankszámlakivonat benyújtásával kell igazolnia. Ha
az  igénylő vagy  családja jövedelme kizárólag,  vagy  túlnyomórészt  vállalkozásból  vagy
vagyonhasznosításból  származik,  a jegyző beszerezheti a Nemzeti  Adó- és Vámhivatal
igazolását.”

 
3. §

(1) A R. 6. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„c) normatív települési támogatás,”

(2) A R. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Személyes gondoskodás keretében nyújtott természetbeni szociális és gyermekvédelmi
ellátások: 
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
d) gyermekjóléti szolgáltatás,
e) gyermekétkeztetés.” 

4. §

A R. 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Amennyiben a fűtés költsége számlával nem igazolható, úgy elismert fűtési költséget kell
figyelembe venni úgy, hogy az elismert fűtésköltség 1 fő esetén 4.000 Ft, amely összeg a
háztartásban együtt élő minden további személy után 1.000 Ft-tal nő.”

5. §

A R. IV. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

„IV. Fejezet
Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások

12. Falugondnoki szolgáltatás

19.  §  (1)  A  képviselő-testület  szociális  alapszolgáltatásként  szolgáltatói  nyilvántartásba
bejegyzett falugondnoki szolgáltatást biztosít. 
(2)  A  falugondnoki  szolgáltatás  körébe  tartozó  feladatokat  a  képviselő-testület  külön
rendelete szabályozza.

13. Étkeztetés

20.  §  Az  önkormányzat  az  étkeztetést  a  Nivegy-völgyi  Önkormányzatok  Óvodafenntartó
Társulása  keretében  biztosítja.  Az  étkeztetés  keretében  a  szociálisan  rászorult
személyeknek a legalább napi egyszeri étkeztetéséről gondoskodik.



21. § (1) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt az igénylőt, aki:
a) 55. életévét betöltötte,
b) rokkantsággal összefüggő nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül,
c) egészségi  állapota,  tartós  betegsége,  fogyatékossága,  pszichiátria,  vagy

szenvedélybetegsége miatt a napi egyszeri meleg ételt saját maga számára biztosítani
nem tudja, 

d) hajléktalan.
(2)  Az (1)  bekezdés b) pontja alapján kérelmezett  étkeztetés esetében a rászorultságot  a

nyugellátást  megállapító  határozat  másolatával,  vagy  orvos-szakértői  vélemény
másolatával, a c) pont esetében háziorvosi igazolással kell bizonyítani.

22. § (1) Az ellátásban részesülő, ha jövedelemmel rendelkezik, a 3. melléklet szerinti térítési
díjat köteles fizetni.

(2) A térítési díj fizetésére vonatkozóan a nyugdíj, és az egy főre jutó jövedelem alapján a
képviselő-testület a 3. melléklet szerinti kedvezményeket biztosítja.

(3) A kedvezményes térítési díjat fizetők esetében a kedvezmény összegét az igénybe vevő
lakhelye szerinti önkormányzat téríti meg.
23. § (1) Az étkeztetés biztosítása házhoz szállítással, vagy az igénybe vevő általi elvitellel

történik. 
(2) Az étkeztetés nyújtásának módjáról az igénybe vevővel kötött megállapodás rendelkezik.
(3)  Az  étkeztetésre  való  jogosultság  megállapításáról  a  képviselő-testülettől  átruházott

hatáskörben a polgármester dönt.

14. Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgáltatás

24. § (1) Az önkormányzat a házi segítségnyújtást és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a
Balatonfüredi  Többcélú Társulás  keretében,  a  társulás  által  fenntartott  Balatonfüredi
Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  (8230  Balatonfüred,  Kéki  u.  6.)  megbízásával
biztosítja.

25. § A gyermekjóléti szolgáltatást a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997.  évi  XXXI.  törvény  (továbbiakban:  Gyvt.)  94.  §  (2a)  bekezdésében  foglaltakra
tekintettel  Zánka Község Önkormányzata  biztosítja  a  Balatonfüredi  Többcélú Társulás
keretében,  a  társulás  által  fenntartott  Balatonfüredi  Szociális  Alapszolgáltatási
Központtal kötött szerződés alapján.

15. Gyermekétkeztetés

26.  §  Az  önkormányzat  a  gyermekétkeztetést  a  Gyvt.  előírásai  alapján  természetbeni
ellátásként biztosítja a településen az óvodás korú gyermekek részére a Nivegy-völgyi
Óvodafenntartó Társulás keretében.

27. § (1) A gyermek és felnőtt étkezés intézményi térítési díjainak mértékét az önkormányzat
a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó
napi összege.”

6. §

(1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. az e rendelet 2. mellékletét képező 3. melléklettel egészül ki.
(3) A R. az e rendelet 3. mellékletét képező 4. melléklettel egészül ki.



7. §

(1) Ez a rendelet 2018. március 10. napján lép hatályba.
(2) Hatályát  veszti  Szentantalfa  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a

gyermekétkeztetés  és  a  felnőtt  étkeztetés  intézményi  térítési  díjairól  szóló  2/2017.
(IV.4.) önkormányzati rendelet.

(3) Hatályát  veszti  Szentantalfa  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének a szociális
étkeztetés  térítési  díjainak  megállapításáról  szóló  3/2017.  (IV.4.)  önkormányzati
rendelet.

(4) Hatályát veszti a R. 
a) 11. § (7) bekezdése
b) 13. § (2) bekezdése
c) 16. § (4) bekezdése
d) 17. § (4) bekezdése
e) 18. § (6) bekezdése.

Szentantalfa, 2018. március 6.

Kiss Csaba   Lukács Ágnes  
polgármester jegyző



1. melléklet a /2018. (II. .) önkormányzati rendelethez

Kérelem
települési támogatás megállapítására

A.) Személyi adatok

A támogatást igénylő neve: ………..……………………………………………………………

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

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

Születési hely, idő:………..……………………………………………………………………..

Lakóhely:………………………………………………………………………………………..

Tartózkodási hely:………….……………………………………………………………………

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

Kérjük jelölje be az igényelt támogatást:
O  Általános települési támogatás
O  Rendkívüli települési támogatás
O  Települési gyógyszertámogatás
O  Települési temetési támogatás
O  Települési kamatmentes kölcsön támogatás
O  Települési lakásfenntartási támogatás
O  Települési tűzifa támogatás

A nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő, az egy
főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai: 

Név Születési hely, idő Anyja neve TAJ száma

házastársa, élettársa

egyéb rokon (akinek 
eltartásáról gondoskodik)

gyermekei*

*A  20  évesnél  fiatalabb,  önálló  keresettel  nem  rendelkező,  a  25  évesnél  fiatalabb  önálló  keresettel  nem
rendelkező nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a
tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos gyermek.



B.) Jövedelmi adatok

A jövedelmek típusai
A

kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel
közös háztartásban élő

házastárs (élettárs)
jövedelme

A kérelmezővel
közös háztartásban élő

gyermekei egyéb
jövedelme

Összesen

1.  Munkaviszonyból,  más  foglal-
koztatási  jogviszonyból  származó
jövedelem,  ebből  közfoglalkoztatásból
származó
2.  Társas  és  egyéni  vállalkozásból,
őstermelői,  illetve  szellemi  és  más
önálló  tevékenységből  származó
jövedelem
3.  Ingatlan,  ingó  vagyontárgyak
értékesítéséből származó jövedelem
4.  Nyugellátás,  baleseti  nyugellátás,
egyéb nyugdíjszerű ellátások
5.  A  gyermek  ellátásához  és
gondozásához  kapcsolódó  támoga-
tások  (különösen:  GYED,  GYES,  GYET,
családi  pótlék,  gyermektartásdíj,
árvaellátás)
6.  Önkormányzat,  járási  hivatal  és
munkaügyi  szervek  által  folyósított
rendszeres pénzbeli  ellátás  {a  szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III.  tv. 4. §
(1) bek. i.) pontja}
7.  Föld  bérbeadásából  származó
jövedelem
8. Őstermelői tevékenységből származó
jövedelem  a  kérelem  benyújtását
megelőző 12 hónap adatai alapján
9.  Egyéb  (különösen,  kapott  tartás-,
ösztöndíj,  értékpapírból  származó
jövedelem, kis összegű kifizetések, stb.)

10. Összes bruttó jövedelem

11. Személyi jövedelemadó vagy előleg
összege
12. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék
összege

13. Munkavállalói járulék összege

14. A család összes nettó jövedelme 10-
(11+12+13)
15.  A  család  összes  nettó  jövedelmét
csökkentő  tényezők  (tartásdíj  összege,
építési kölcsön, egyéb)

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ……………………………………Ft/hó.

C.) Nyilatkozatok

1. Nyilatkozom, hogy egyedülálló vagyok:        igen          nem

(Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa)

2.  Nyilatkozom,  hogy rendszeres  munkaviszonyból,  munkavégzésből  származó jövedelemmel  nem
rendelkezem:                    igen                            nem



3.  Nyilatkozom,  hogy  gyermekem(eim)  után,  aki(k)  a  gondozásomban  él(nek),  az  apa/anya
gyermektartásdíjat fizet / nem fizet.

4. Kérem, hogy részemre az alábbi indokok figyelembevételével települési támogatást megállapítani
szíveskedjenek:* 
(*megfelelő rész aláhúzandó)

a) tartós betegség miatt jelentős jövedelem kiesés,
b) elemi kár, haláleset vagy baleset miatt anyagi segítségre van szükség,
c) nyugdíjazásom folyamatban van és átmenetileg ellátatlan vagyok,
d) az egészség megőrzése érdekében az egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott

egészségügyi  szolgáltatást  igénylek,  a  szolgáltatás  díja  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb
összegének 150 %-át meghaladja,

e) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz megvásárlására,
f) munkámat önhibámon kívül elvesztettem,
g) a megfelelő élelmezés hiánya,
h) a lakhatás elvesztésének veszélye,
i) a közüzemi szolgáltatás megszűnésének veszélye áll fenn,
j) a megfelelő ruházkodás hiánya, 
k) a család anyagi erőforrásai nem elegendőek a szükséges tanszer, tankönyv megvásárlására,
l) válságban lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
m) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz,
n) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások miatt,
o) egyéb létfenntartást veszélyeztető élethelyzet rövid indokolása:

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

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

p) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
Nyilatkozom,  hogy  a  temetési  költségek  enyhítése  érdekében  a  hadigondozásról  szóló  törvény
alapján temetési hozzájárulásban részesülök / nem részesülök.                

5. Kérelmemhez az alábbi igazolásokat csatolom:
a) a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről és rendszeres pénzbeli ellátásról szóló igazolás

(munkáltatói igazolás, bérlap, nyugdíjösszesítő, munkanélküli ellátásról szóló határozat, stb.)
b) vállalkozó  esetében,  az  illetékes  NAV  igazolása  a  kérelem  benyújtását  megelőző  év  személyi

jövedelemadó alapjáról,
c) rendkívüli  élethelyzetet  igazoló  irat,  pl.:  gyógyszerköltség,  tankönyv  és  tanszervásárlás  költsége,

elemi  kár  tényét  igazoló  szakhatóság  véleménye,  közüzemi  szolgáltatási  díjhátralékról  értesítés,
halotti anyakönyvi kivonat, temetési költség számlái stb.

d) vagyonnyilatkozat.

6. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok a valóságnak
megfelelnek.

7.  Hozzájárulok  a  kérelemben  szereplő  adatoknak  a  szociális  igazgatási  eljárás  során  történő
felhasználásához.  Az  eljárás  megindításáról  szóló  értesítést  nem  kérek.  Az  általános  közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 118. § (4) bekezdésében foglaltak alapján kérelmem kedvező
elbírálása esetén fellebbezési jogomról lemondok.

8.  Felelősségem  tudatában  kijelentem,  hogy  életvitelszerűen  a  lakóhelyemen  vagy  a  tartózkodási
helyemen élek. (a megfelelő rész aláhúzandó)

Kelt: ……………………………év……………hó…………nap
                                                                                                          …………………………………………………… .

    támogatást kérő aláírása



A kérelmező házastársának/élettársának, nagykorú hozzátartozójának részéről

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek 

                     (a megfelelő rész aláhúzandó
- a kérelemben közöl adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ……………………… ………..év ………….hó………nap

               ……………………………………………………..
házastárs/élettárs, nagykorú hozzátartozó(k) aláírása



D.) VAGYONNYILATKOZAT

 A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona 
(lakásfenntartási támogatás esetén a háztartás valamennyi tagjának vagyona)

I. Ingatlanok

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

címe:……….......................település......................................út/utca................hsz., a szerzés ideje: .............év

alapterülete:............. m2,  tulajdoni hányad: ..........................., Becsült forgalmi érték:* ............................Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt:    igen     nem    (a megfelelő aláhúzandó)

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

címe:……….......................település......................................út/utca................hsz., a szerzés ideje: .............év

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

alapterülete:............. m2,  tulajdoni hányad: ..........................., Becsült forgalmi érték:* ............................Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: ...........................................................
 
címe:……….......................település......................................út/utca................hsz., a szerzés ideje: .............év

alapterülete:............. m2,  tulajdoni hányad: ..........................., Becsült forgalmi érték:* ............................Ft

II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű: 
a)   személygépkocsi: ..................... típus...................rendszáma, szerzés ideje…..………, a gyártás éve: ………..

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

b)   tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .................................................. típus 

......................... rendszám, a szerzés ideje……………….……………..a gyártás éve: ...............................................

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

                                                                                                                    aláírás
Megjegyzés:
Ha  a  kérelmező  vagy  családtagja  bármely  vagyontárgyból  egynél  többel  rendelkezik,  akkor  a  vagyonnyilatkozat
megfelelő  pontját  a  vagyontárgyak  számával  egyezően  kell  kitölteni.  Amennyiben  a  vagyonnyilatkozatban
feltüntetett  vagyon nem Magyarország területén van,  a forgalmi értéket  a vagyon helye szerinti  állam hivatalos
pénznemében is fel kell tüntetni.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.



                                                                                                                                           

2. melléklet a /2018. (      .) önkormányzati rendelethez

Szociális étkeztetésben részesülők térítési díja
2018. március 10-től

1. Számítás

nyersanyagnorma + 27 % ÁFA (295 Ft + 80 Ft/ÁFA) 375 Ft/nap
rezsiköltség + 27% ÁFA (174 Ft + 47 Ft/ÁFA) 221 Ft/nap
szállítási költség + 27% ÁFA (60 Ft + 17 Ft/ÁFA)                                           77 Ft/nap
előállítási költség összesen 673 Ft/nap
állami támogatás 1 fő/napra kalkulált összege                                           220 Ft/nap

2. Intézményi térítési díj: 
2.1. állami támogatással csökkentett önköltség 
       szállítással együtt (356 Ft + ÁFA) 453 Ft/nap

2.2. állami támogatással csökkentett önköltség 
       szállítás nélkül (296 Ft + ÁFA) 376 Ft/nap

3. Kedvezmény megállapítása kategóriánként a nyugdíj, illetve az 1 főre jutó jövedelem alapján

A B C D

1.
Öregségi

nyugdíjminimum
150 %-a alatt

Öregségi
nyugdíjminimum

150 % - 300 %
között

Öregségi
nyugdíjminimum

300 %-a felett

2. Fizetendő térítési
díj %-ban 50 % 60 % 100 %

3.
Fizetendő térítési

díj Ft-ban
(szállítással)

178 Ft /adag + ÁFA 214 Ft /adag + ÁFA 356 Ft /adag + ÁFA

4.
Fizetendő térítési

díj Ft-ban (szállítás
nélkül)

148 Ft /adag + ÁFA 178 Ft /adag + ÁFA 296 Ft /adag + ÁFA

5.
Kedvezmény

összege Ft-ban
(szállítással)

178 Ft /adag + ÁFA 142 Ft /adag + ÁFA 0 Ft/adag

6.
Kedvezmény

összege Ft-ban
(szállítás nélkül)

148 Ft /adag + ÁFA 118 Ft /adag + ÁFA 0 Ft/adag



    3. melléklet /2018. (     .) önkormányzati rendelethez

A gyermekétkeztetés és a vendég étkeztetés intézményi térítési díjai
2018. március 10-től

A B C D

1.
Megnevezés Nyersanyag norma Rezsiköltség Térítendő érték

2. Óvodáskorúak napi
háromszori étkezése 266,- Ft / adag + ÁFA 258,- Ft / adag + ÁFA 266,- Ft / adag + ÁFA

3. Önkormányzati
alkalmazott ebéd 239,- Ft / adag + ÁFA 230,- Ft / adag + ÁFA 469,- Ft / adag + ÁFA

4. Helyi lakos vendég
ebéd 263,- Ft / adag + ÁFA 253,- Ft / adag + ÁFA 516,- Ft / adag + ÁFA

5. Vidéki vendég ebéd 295,- Ft / adag + ÁFA 283,- Ft / adag + ÁFA 578,- Ft / adag + ÁFA



HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban:
Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű
– előzetes  hatásvizsgálat  elvégzésével  felméri  a  szabályozás  várható következményeit .  Az
előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b)  a  jogszabály  megalkotásának  szükségességét,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

Az  egyes  szociális  és  gyermekvédelmi  ellátási  formák szabályozásáról  szóló  4/2016.  (III.05.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet)
foglaltak  várható  hatásai  –  a  Jat.  17.  §  (2)  bekezdésében  foglalt  elvárások  tükrében  –  az
alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs. 
A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

b)  A  jogszabály  megalkotásának  szükségessége,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható
következményei
A  rendelet  megalkotásának  szükségességét  elsősorban  a  társulásban  ellátott  feladatok
szabályozása  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  hatályba
lépése indokolja. A rendelet módosításának elmaradása esetén az önkormányzati rendelet a
felsőbb jogszabállyal nem lenne összhangban. A rendelet megalkotása a társulásban ellátott
feladatokra vonatkozó rendelet-alkotás miatt is szükséges.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. 
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