
 Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2019. (…..) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló  

2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében a 7. § (1) bekezdés tekintetében, a 

10. § (1) bekezdésében a 3. § (1) bekezdés tekintetében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 

26. §-ában a 23. § és 24. § tekintetében, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában a 3. § (4) bekezdés 

tekintetében, a 32. § (3) bekezdésében a 3-5. § tekintetében, a 45. § (1) bekezdésében a 7. § 

(2) bekezdés tekintetében, a 48. § (4) bekezdésében a 24. § tekintetében, a 132. § (4) 

bekezdésében, a 134/E. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el:  
 

1. § 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 2/2015. 

(II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 23/B. §-a a következő rendelkezéssel 

egészül ki: 

 

„(1) A képviselő-testület a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj (a továbbiakban: 

közszolgáltatási díj) megfizetéséhez, jövedelmi és vagyoni helyzettől függetlenül 

közszolgáltatási díj támogatást állapít meg a községben lakó-, illetve tartózkodási hellyel 

rendelkező azon személy számára 

 

a) aki a településen kijelölt kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval (a 

továbbiakban: közszolgáltató) közszolgáltatási megállapodást kötött, és 

b) akinek a közszolgáltató nyilvántartása alapján nincs közszolgáltatási díj tartozása, 

továbbá 

c) akinek az önkormányzat nyilvántartása alapján 2019. évet megelőző adóévekről nincs 

áthúzódó magánszemélyek kommunális adó és gépjárműadó tartozása. 

 

(2) A támogatást a testület lakóingatlanra nyújtja. A támogatás ugyanazon lakott ingatlanra 

csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások 

számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem 

beérkezésének sorrendjében történik. 

 

(3) A támogatás mértéke alkalmanként a közszolgáltató által megállapított és kiszámlázott 

féléves közszolgáltatási díj 100 %-a, de legfeljebb 10.000 Ft. 

 

(4) A kérelmet évente két alkalommal lehet benyújtani a 7. melléklet szerinti nyomtatványon: 

a) az első félévre befizetett közszolgáltatási díj után a tárgyév július 1. napjától augusztus 

31. napjáig, 

b) a második félévre befizetett közszolgáltatási díj után a tárgyévet követő év február 1. 

napjától március 31. napjáig. 

A határidő elmulasztása jogvesztő. 



(5) A kérelemhez mellékelni kell a közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási megállapodást, 

valamint a közszolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást. 

 

(6) A támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása 

alapján, átruházott hatáskörben a jegyző dönt.” 

 

2. § 

 

Az R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Települési gyermeknevelési támogatásra jogosult az a személy, aki létfenntartását 

veszélyeztető élethelyzetbe került a gyermekneveléshez kapcsolódó, alkalmanként jelentkező 

többlet kiadások miatt, és ezért anyagi segítségre szorul. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerint támogatást kérelmezni lehet 

a) a családban élő gyermekre/gyermekekre tekintettel, a gyermek/gyermekek 18. 

életévének betöltéséig, vagy 

b) válsághelyzetben lévő várandós anya által, a gyermekének megtartásához. 

 

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatást kérelmező akkor van létfenntartást veszélyeztető 

élethelyzetben, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 350 %-át nem haladja meg. 

 

(4) A (2) bekezdés a) pontja szerinti kérelemhez csatolni kell a 16 év feletti gyermek 

iskolalátogatási igazolását, vagy az iskolai felvételről szóló igazolást, az óvodás gyermek 

esetében az óvoda igazolását arról, hogy a kérelemben szereplő gyermek(ek) óvodai 

hiányzása nem haladja meg a munkanapokra eső óvodai nevelési napok 25 %-át. 

 

(5) A (2) bekezdés b) pontja szerinti kérelemhez a kérelmezőnek be kell nyújtania a 

várandóságot igazoló szakorvosi igazolást. 

 

(6) A települési gyermeknevelési támogatást eseti jelleggel kell nyújtani. A támogatást egy 

naptári évben, ugyanazon személy részére egy alkalommal, adott év július – augusztus 

hónapjában lehet megállapítani. 

 

(7) Az egy alkalommal megállapított eseti települési gyermeknevelési támogatás összege  

  

a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti okból benyújtott kérelem esetén gyermekenként 5.000 

Ft, 

b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti okból benyújtott kérelem esetén 10.000 Ft. 

 

(8) A települési gyermeknevelési támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-

testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a jegyző dönt. 

 

(9) A támogatás iránti kérelem e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon nyújtható be.” 

 

3. § 

 

Az R. 24/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 



„(2) A támogatást az önkormányzat évi egy alkalommal, tárgyév szeptember hónapjában, 

tárgyi jellegű támogatás formájában nyújtja. A támogatás személyenkénti értékét a 

rendelkezésre álló keretösszeg figyelembevételével a polgármester határozza meg.”   

 

4. § 

 

Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 7. melléklettel egészül ki. 

 

5. § 

 

Hatályát veszti az R.  

a) 7. § (2) bekezdés af) pontja,  

b) 14. §-a, 

c) 1. mellékletének II. rész f) pontja. 

 

6. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

 

                             Tamás Csaba                       dr. Varga Katalin                                                          

                              polgármester                     jegyző 

 

 

Kihirdetve: ………………….. 

 

      dr. Varga Katalin 

               jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a …./2019. (….) önkormányzati rendelethez 

„7. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez” 

 

KÉRELEM 

Közszolgáltatási díj támogatás megállapításához 

 

I. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: 

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

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

Szül.helye, ideje:………………………………………………………………………………... 

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

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

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

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

Állampolgársága: ………………………………………………………………………………. 

Telefonszám (nem kötelező megadni): ………………………………………………………… 

Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlára kéri):………………………………...... 

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

A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:…………………………………………………….. 

 

A kérelmező családi körülménye: 

 egyedül élő 

 nem egyedül élő 

 

A kérelmezővel közös háztartásban élők száma: ......... fő 

 

Név Születési helye, 

ideje 

Anyja neve TAJ száma 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



II. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok: 

1. A támogatást hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetéséhez kérem. 

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj befizetett összege:……………………… Ft. 

III. Nyilatkozatok 

 

Kijelentem, hogy Beleg település közigazgatási területén kötelező közszolgáltatóval, a Viridis 

Pannonia Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban: közszolgáltató) 

közszolgáltatási megállapodást kötöttem, a közszolgáltató felé nincs közszolgáltatási díj 

tartozásom, valamint az önkormányzat felé fennálló adótartozásom. 

 

Kérelmemhez mellékelem a közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási megállapodást, valamint 

a befizetésekről szóló igazolást. 

 

 Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás 

során történő felhasználásához. 

 

 Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

 

 Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a jogosulatlanul és 

rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt 

összegben visszakövetelheti. 

 

 

 

Beleg, ……év ……………hónap……nap 

 

 

 

 

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

      kérelmező      a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

 

 


