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Készült Bükkszentkereszt  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26.  

napján 17.00 órakor kezdődő üléséről. 
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Jelen vannak:  Jámbor Flórián    polgármester 

    Solymosi Konrád Ferenc        alpolgármester 

    Galuska Balázs                       képviselő 

    Négyesi Bernadett                  képviselő 

    Orliczki Attila                         képviselő 

                                     Dr. Hegyközi Béla    címzetes főjegyző 

 

Hiányzik:                     
                                    Szolnoki Csaba                      képviselő 

    Telekes Józsefné                    képviselő 

 

Meghívottként:                                        
   Kovácsné Erdődi Ildikó  szociális ügyintéző 

  

 

Jámbor Flórián polgármester köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes.  

 

Ismerteti a napirendet: 

 

1./ Az önkormányzat települési támogatásáról szóló rendeletének megvitatása 

                               Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

           Kovácsné Erdődi Ildikó szociális ügyintéző 

 

2. / Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása 

                              Előadó:  dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 

 

 

3./ Aktuális kérdések megvitatása 

   Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

A napirendi pontokat a képviselő-testület változtatás nélkül 5 igen szavazattal elfogadta.  
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1. Napirendi pont:   Az önkormányzat települési támogatásáról szóló rendeletének  

       megvitatása 

                               Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

           Kovácsné Erdődi Ildikó szociális ügyintéző 

 

 

Kovácsné Erdődi Ildikó előadja, hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének 

megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. Törvény (a továbbiakban: Tv.) 2015. március 1. 

napjától módosította a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény (a továbbiakban: Szt.) rendelkezéseit. A módosítás eredményeként átalakul az állam 

és a helyi önkormányzatok közötti feladat-megosztás a szociális ellátások biztosítása 

területén. 

 

2015. március 1. napjától az aktív korúak ellátásának megállapítása a jegyző hatásköréből a 

járási hivatal hatáskörébe kerül. Az aktív korúak ellátására vonatkozó szabályozást az 

önkormányzati rendeletek csak a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében írhatnak 

elő. 

 

Az Szt. 2015. március 1. napjától nem ad felhatalmazást a lakásfenntartási támogatás, az 

adósságkezelési szolgáltatás, a méltányossági ápolási díj és a méltányossági közgyógyellátás 

szabályozására. Az önkormányzatok ezen időponttól: 

- a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások mérsékléséhez, 

- a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személy támogatásához, 

- a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolásához, gondozásához, 

- illetve a gyógyszerkiadások viseléséhez 

a települési támogatás keretében biztosíthatnak ellátást. 

A tv. 2015. március 1. napjától hatályon kívül helyezi az Szt. következő rendelkezéseit, 

melynek következtében az önkormányzati rendeletek sem tartalmazhatnak ezekre vonatkozó 

rendelkezéseket: 

-  Szt. 37.§. d) a segélyezettek körének tágítása, 

- Szt. 37/A.§. (1),(3) együttműködési kötelezettség (egészségkárosodott kivételével), 

-  Szt. 38.§.(9) rendezett lakókörnyezet-lakásfenntartás, 

-  Szt. 43/B.§. (1) méltányossági ápolási díj, 

- Szt. 50.§.(3) méltányossági közgyógyellátás. 

A köztemetés a polgármester (államigazgatási) feladatköréből a képviselő-testület 

feladatkörébe kerül. 

Az Szt. 115.§. (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-

jéig állapíthatja meg, az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az 

intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. 

Az Szt. önkormányzati segélyre vonatkozó rendelkezései 2015. március 1. napját követően 

hatályukat vesztik. Ettől az időponttól kezdve a helyi önkormányzat képviselő-testülete a 

pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként – önkormányzati rendeletben 

meghatározott feltételek alapján -, települési támogatást nyújt, a létfenntartást veszélyeztető 

rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal 

küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A települési 

önkormányzat felhatalmazást kapott, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás 

keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, 

kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait. 

 

A rendeletet legkésőbb 2015. február 28-áig kell megalkotni (Szt. 134/E.§.). 
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Ezt követően a polgármester ismerteti a rendelet tervezetét. 

 
Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

……… /2015. (II.26) Önkormányzati Rendelete 

a települési támogatásról 

TERVEZET 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) 

bekezdésében, 26. §-ban, 132. § (4) bekezdésének a) és g) pontjában és 134/E. §-ban kapott 

felhatalmazás alapján, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

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

rendeli el:  
 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 
 

                                                      1. A rendelet célja 
 

1. § 
 

 (1) A rendelet célja - a helyi sajátosságoknak megfelelően, az önkormányzat teherbíró 

képességének figyelembe vételével - a gyermekeket nevelő családok és 

Bükkszentkereszt közigazgatási területén élő lakosok szociális biztonságának 

megőrzése, a lakhatással kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez támogatás 

nyújtása, az időskorúak megsegítése, az egészségi állapot megőrzéséhez és 

helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése, a krízishelyzetek kezelése. 
 

(2) A szociális segítséget, ellátást minden olyan esetben, amikor az lehetséges, az egész család 

támogatására kell felhasználni és előnyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási 

formákat, amelyek a család szerepét erősítik. 
 

(3) A szociális segítség megítélése során az érintett egyének és családok esetében alkalmazni 

kell az egyéni felelősség elvét. 
 

2. A rendelet hatálya 
 

2. § 
 

(1) A rendelet hatálya - ettől eltérő rendelkezés hiányában - kiterjed a Bükkszentkereszt 

Község közigazgatási területén életvitelszerűen élő és bejelentett lakcímmel rendelkező 
 

a) magyar állampolgárokra, 

b) bevándoroltakra és letelepedettekre, 
c) hontalanokra, 
d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre. 
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(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 

személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint 

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás 

igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a 

három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a 

polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint 

Bükkszentkereszt közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 
 
(3) Az e rendeletben, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény (továbbiakban: Szt.) 17. § (5) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) 

pontjában, 45. §- ában, valamint 48. §- ában meghatározott szociális hatáskörök 

gyakorlását Bükkszentkereszt Község Képviselő-testülete a Szociális Bizottságra 

ruházza át.  

 

(4) Az e rendeletben, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény 62 §-ban meghatározott szociális hatáskör gyakorlását Bükkszentkereszt 

Község Képviselő-testülete a polgármesterre ruházza át.  

 

 (5) Az ellátást igénylő, illetve az ellátásban részesülő a Szociális Bizottság döntése ellen - az 

erről szóló határozat közlésétől számított 15 napon belül - fellebbezéssel élhet. A 

fellebbezésről az Önkormányzat Képviselő-testülete határoz. 

 

3. Értelmező rendelkezések 
 

3. § 
 

(1) E rendelet alkalmazásában - ettől eltérő rendelkezés hiányában - 
a) a jövedelem, a vagyon, a család, a közeli hozzátartozó, az egyedülélő, a háztartás, 

a keresőtevékenység, az aktív korú fogalmának meghatározására az Szt. ide vonatkozó 

rendelkezései az irányadók; 
b) e rendelet III. fejezetében szabályozott szociális ellátások tekintetében családként 

az 1997.évi III. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 19. § (4) bekezdésében meghatározott közös 

háztartásban élő közeli hozzátartozókat kell figyelembe venni; 
c) gyermek: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:10. § (1) bekezdése 

szerinti kiskorú; 
d) fiatal felnőtt: az a nagykorú személy, aki 25. évét még nem töltötte be, és nappali 

tagozaton tanulmányokat folytat.  
e) természetbeni ellátás: olyan támogatás, amellyel az önkormányzat anyagi javak 

biztosításával, szolgáltatások kifizetésével nyújt segítséget; 
f) elemi kár: időjárással összefüggésbe hozható esemény - különösen árvíz, belvíz, 

szélvihar, felhőszakadás stb. - hatására, valamint tűzeset miatt bekövetkező kár; 
 
(2) E rendelet alkalmazásában nem minősülnek jövedelemnek az Szt. 4. § (1a) bekezdésében 

meghatározott juttatások, valamint e rendeletben szabályozott szociális ellátások. 
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4. Ellátások formái 
 

4.§ 
  
(1)A jogosult részére - az e rendeletben meghatározott feltételek szerint települési 

támogatásként pénzbeli ellátásként 
a) gyógyszertámogatást; 

   b) lakásfenntartási támogatást; 
   c) temetés költségeihez nyújtott támogatást  

   d) Időskorúak részére  idősek napja alkalmából nyújtott támogatás 
   e) krízis helyzet kezeléséhez nyújtott rendkívüli települési támogatásként 

         ea) esetenként nyújtott települési támogatást 

         eb) havi rendszerességgel nyújtott létfenntartási települési támogatást 

         ec) szociális kölcsönt 

         ed) rendkívüli gyermeknevelési támogatást  

 

állapíthat meg a Szociális Bizottság.   

 

(2)Természetben nyújtott települési támogatásként  

a) étkeztetést  

b) köztemetést 

c) házi segítségnyújtást 

d) családsegítést  

 

biztosít az önkormányzat.  
  

  
5. Eljárási rendelkezések 

 
5. § 

 
(1)

 
Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti igényeket a Bükkszentkereszti 

Közös Önkormányzati Hivatalban az erre rendszeresített formanyomtatványon lehet 

benyújtani. Az eljárás indokolt esetben hivatalból is indítható. 
 
(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles - az igényelt 

támogatástól függően - a családjában, vagy háztartásában élő személyek adataira, 

vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat, igazolásokat becsatolni. 

Köteles továbbá a kérelem nyomtatványon felsorolt igazolásokat - illetve ezek hivatalból 

történő beszerzéseihez szükséges hozzájárulásokat – mellékelni. 
 

(3) A jövedelem számításánál irányadó időszak, az igazolás módja, valamint a jövedelem 

számítása tekintetében az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. 
 
(4) A jogosultsági feltételek fennállását, a rokkantságot, a fogyatékosságot, 

munkanélküliséget, az önkormányzattól vagy szociális intézményektől igénybe vett 

ellátást, közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal, illetve a 

Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatalnál, az önkormányzat intézményeinél 

vezetett nyilvántartások adatainak felhasználásával kell igazolni. 
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6. § 

 
(1) Az e rendeletben foglalt ellátást az igénylők szociális, vagyoni körülményeinek feltárása 

érdekében a szociális ellátásra való jogosultság elbírálása során környezettanulmány  

készíthető. 
 

(2) A környezettanulmány az elkészítésétől számított három hónapig érvényes. 
 

(3) A tényállás tisztázása érdekében háziorvosi, szakorvosi, védőnői, pedagógiai vélemény, 

javaslat kérhető. A vagyoni körülmények további tisztázása érdekében a kérelmezőre és 

vele azonos lakcímen együtt lakó közeli hozzátartozókra vonatkozóan – hozzájáruló 

nyilatkozatuk alapján – további információk beszerezhetőek. Az adatok beszerzéséhez 

szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat a kérelmező köteles beszerezni és az eljáró 

hatóságnak átadni. 
 

 
7. § 

 
(1) A támogatás megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai 

az irányadók. 
 
(2) A házastársak akkor tekinthetők külön élőknek, ha lakcímük különböző. 
 

8. § 
 

(1) A kérelmezőt   a havi rendszerességgel, illetve negyedévente folyósított szociális ellátások  

a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illetik meg. 
 

 
(2) A lakásfenntartási támogatás 1 évre, a gyógyszertámogatás l évre, a temetési költségekhez 

való hozzájárulás esetenként, a krízishelyzethez kapcsolódó rendkívüli települési 

támogatás esetenként vagy 1 év időtartamra állapítható meg.  
 
(3) Ha a jogosultság az ellátás folyósításának időtartama alatt szűnik meg, a megszűnés 

hónapjában a támogatást teljes összegben kell folyósítani. 
 
(4) A rendszeres szociális ellátásra való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a 

korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnése hónapjában is benyújtható. Ebben 

az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell 

megállapítani. 
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9. § 
 
(1) Az e rendeletben megállapított ellátások pénzben postai utalással, lakossági folyószámlára 

utalással, készpénzben pénztári kifizetéssel, közüzemi gazdasági társaságokhoz, 

intézményekhez történő utalással adhatóak. 
 
(2) A havi rendszerességgel adott szociális ellátásokat - ettől eltérő rendelkezés hiányában - 

utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani. 
 

(3) A jogosult a jogerős határozatból eredő igényét a kifizetés esedékességétől számított hat 

hónapon belül érvényesítheti. 
 

(4) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy e rendelet megsértésével 

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

rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell 
a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére, 
b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén a szolgáltatásnak megfelelő 

pénzegyenérték megfizetésére. 
 

 
II. fejezet 

 
Települési támogatások 

 
1. Gyógyszertámogatás 

 
10. § 

 
(1) Gyógyszertámogatás állapítható meg annak a személynek, akinek családjában az egy főre 

jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 250 %-át, egyedülélő esetében és azon 

családok esetében, ahol a család minden tagja betöltötte 70. életévét 300 %-át, 70 éven 

felüli egyedülélők esetében 320 %-át, feltéve, hogy 
a) az Szt. 50. § (1)-(2) bekezdése alapján közgyógyellátásra nem jogosult, és 
b) krónikus betegségére tekintettel - a kérelem benyújtását megelőző három hónapban - 

rendszeresen szedett gyógyszereinek átlagköltsége eléri az öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 20 %-át. Az igénylő gyógyszer szükségletét a háziorvosa, ennek költségét a 

gyógyszerésze igazolja. 
 
(2) A támogatás összege:  

a) családban élők esetében havi 2 000,- Ft 

b) ahol a család minden tagja betöltötte a 70. életévét havi 3 000,- Ft 

c) 70 éven felüli egyedül élő esetében havi 4 000,- Ft.  
 
(3) A támogatás háromhavonta, egyenlő részletekben kerül kifizetésre.  
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2. Lakásfenntartási támogatás 

 

11 § 

 
(1)A lakásfenntartási támogatásként adott települési támogatás feltételeire a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2015. február 28-án hatályos 1993. évi III. tv. 38-

39.§- ai vonatkoznak. 

(2) A  rendszeresen adott lakásfenntartási támogatás legalább 2000.-Ft, legfeljebb azonban 6 

000,- Ft. 

(3) A támogatás havonta kerül kifizetésre.  

 

3. Temetés költségeihez nyújtott támogatás 

12 § 

Települési támogatásként temetési segély akkor állapítható meg, ha 

a) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének háromszorosát nem haladja meg; 

b) egyedül élő kérelmező havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének három és félszeresét nem haladja meg. 

13. § 

A temetési segély összege 25 000,- Ft, azaz Huszonötezer forint. 

14. §
 

A temetési segély iránti kérelmet a temetést követő 180 napon belül lehet benyújtani a 

Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatalnál. A kérelemhez csatolni kell 

a) a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számlák eredeti példányát, 

b) az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolatát. 

 

4. Időskorúak részére idősek napja alkalmából nyújtott támogatás 

                15 § 

(1) A Szociális Bizottság  a Bükkszentkereszt  községben állandó lakóhellyel rendelkező, 62.  

életévüket betöltött időskorú személyek részére egyszeri támogatást állapít meg idősek napja 

alkalmából, amennyiben az adott évi költségvetés ezt lehetővé teszi. 

(2) A támogatás összegét a Szociális Bizottság az október havi ülésén határozza meg. 

(3) A támogatás a tárgyév december 31. napjáig fizethető ki az önkormányzat házipénztára 

útján. 

        5.  Krízis helyzet kezeléséhez nyújtott rendkívüli települési támogatás  
                                  5.1. Esetenként nyújtott települési támogatás 

16 § 

(1) Esetenként nyújtható települési támogatás annak a személynek, illetve családnak, aki a 

létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy 

tartósan létfenntartási gondokkal küzd.  

Rendkívüli körülmények különösen: elemi kár, váratlanul fellépő súlyos megbetegedés, nagy 

értékű lakás felszerelési tárgy meghibásodása, válsághelyzetben lévő várandós anya 

gyermekének megtartása. 

 

(2) Az elemi kár kivételével nem állapítható meg esetenkénti települési támogatás, ha 
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a) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét meghaladja; 

b) az egyedül élő kérelmező havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének kétszeresét meghaladja. 

17 § 
  

 (1) Az egy-egy alkalomra megállapított esetenkénti települési támogatás összege 

legalább 5 000,- Ft, azonban nem lehet magasabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegénél.  

    (2) Az elemi kár esetére nyújtott eseti települési támogatási összeg maximális összege 

az öregségi nyugdíjminimum 500 %-a.   

        (3) Esetenkénti települési támogatást egy személy évente legfeljebb négy alkalommal 

igényelhet.  

5.2  Havi rendszerességgel nyújtott létfenntartási települési támogatás 
 

18 §   

 (1) Szociális Bizottság azokat a Bükkszentkereszten lakcímmel rendelkező kérelmezőket, 

akik jövedelmi viszonyaik alapján, önhibájukon kívül rendszeresen létfenntartási gondokkal 

küzdenek havi létfenntartási támogatásban részesítheti. 

(2) Nem részesülhet létfenntartási támogatásban az az aktív korú személy, aki 

munkaviszonnyal nem rendelkezik és munkába állítása érdekében az ebben segítséget nyújtó 

szervekkel nem működik együtt. Ez alól kivételt képez, ha a kérelmező 

a) munkaképességét legalább 30 %-ban elvesztette vagy 

b) egészségkárosodása legalább 30 %-os.  

(3) Létfenntartási támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek 

a) családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, egyedülálló esetében 150 %-át, és 

b) a kérelmező és családja vagyonának külön-külön számított forgalmi értéke, illetve 

összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötvenszeresét, együttes 

forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 

nyolcvanszorosát nem haladja meg. 

(4) A létfenntartási támogatás egy családon belül csak egy személynek állapítható meg. 

(5) A létfenntartási támogatás havi összege  

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a. 

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %- a egyedülálló, jövedelemmel  

és vagyonnal nem rendelkező kérelmező esetében.  
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(6) A létfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. 

5.3 Szociális kölcsön 

19 § 

(1) A Szociális Bizottság a 16 § -ban meghatározott jogkörében eljárva a 

krízishelyzethez kapcsolódó települési támogatást szociális kölcsön formájában is nyújthatja. 

(2) A szociális kölcsön összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegénél, de nem haladhatja meg annak ötszörösét. 

(3) A szociális kölcsön kamatmentes és azt legfeljebb egy év alatt, havi egyenlő 

részletekben kell visszafizetni. 

      20 § 

(4) A szociális kölcsön szerződés megkötésével vehető igénybe. A szerződést a 

támogatásban részesülővel a polgármester köti meg. A szerződésben ki kell kötni a támogatás 

a) még vissza nem térített összegének azonnali, egyösszegű visszafizetését és Ptk. 232. 

§ (3) bekezdésében meghatározott kamatának megtérítését, ha a támogatásban részesített a 

kölcsön részleteinek megfizetését három hónapon keresztül nem teljesíti; 

b) azonnali egyösszegű visszafizetését és Ptk. 232. § (3) bekezdésében meghatározott 

kamatának megtérítését, ha a támogatásban részesített a támogatást a kérelemben 

megjelöltektől eltérő célra használja fel. 
 

5.4  Rendkívüli gyermeknevelési  támogatás 

 

21 § 

  (1) Rendkívüli gyermeknevelési támogatásban részesíthető a gyermek vagy fiatal felnőtt, ha 

az őt gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és ezért a gyermek vagy fiatal felnőtt eltartásáról 

más módon nem tud gondoskodni. Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve fiatal felnőtteket 

kell támogatásban részesíteni, akik a gyermek iskoláztatása, a gyermek fogadásának 

előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása, a gyermek családba 

való visszakerülésének elősegítése vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt szorulnak anyagi 

segítségre. 

 

(2) Nem állapítható meg a gyermek vagy fiatal felnőtt részére a rendkívüli gyermeknevelési 

támogatás, ha az őt gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az 

öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.  

 

(3) Az egy-egy alkalomra megállapított rendkívüli gyermeknevelési támogatás összege 

gyermekenként illetve személyenként nem lehet magasabb az öregségi teljes nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének másfélszeresénél.  Az évente megállapított rendkívüli 

gyermeknevelési támogatások együttes összege gyermekenként illetve személyenként nem 

haladhatja meg az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, 

különös méltánylást érdemlő esetben háromszorosát. 

 

22 § 

 A rendkívüli gyermeknevelési támogatás iránti kérelmet a szülőnek vagy más törvényes 

képviselőnek illetve a fiatal felnőttnek a  Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatalnál 

kell benyújtania. A kérelemhez csatolni kell a segélyt kérő nyilatkozatát a saját és családja 
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jövedelmi viszonyairól, valamint az azokat tanúsító igazolásokat. Fiatal felnőtt esetében 

igazolás szükséges a nappali tagozaton folytatott tanulmányokról.  

 

III. fejezet 

Természetben nyújtott ellátások 

      6.  Étkeztetés 

                                                                             23.§. 

(1) A településen élő fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek, 

szenvedélybetegek, valamint a szociálisan rászorultak részére lehetőséget kell biztosítani a 

napi egyszeri meleg étkeztetés igénybevételére, illetve segítséget kell nyújtani a saját 

lakóhelyükön történő étkezés biztosítására. Az étkeztetést a polgármester engedélyezi. 

  

(2) Az étkeztetést térítésmentesen kell biztosítani azoknak, akik munkaviszonyban nem 

állnak, semmilyen ellátásban nem részesülnek, jövedelemmel nem rendelkeznek, és 

szociális helyzetük indokolttá teszi az ellátás megállapítását. 
 

24 § 

(1) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni az 23 § (2) bekezdésben foglaltak kivételével. 

A térítési díjat: 

a) az ellátást igénybe vevő jogosult, 

b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, 

c) a jogosult tartására, gondozására kötelezett és képes személy 

köteles megfizetni.  

(2) A térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének, valamint az étkeztetéssel 

kapcsolatosan felmerült költségnek egy ellátottra jutó napi összege (a továbbiakban: 

élelmezési térítés). 

Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj, amely az élelmezési térítés és az igénybe 

vett étkezések számának szorzata, nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres 

havi jövedelmének 25 %-át. 

(3) A térítési díj megállapítását a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési 

díjának megállapításáról szóló 6 /2008. számú (III. 25.) Kt. rendelet szabályozza. 

 

25  § 

Az önkormányzat e feladatát szociális segítő bevonásával látja el. 

 

7. Köztemetés 

26 § 

 (1) A köztemetés költségét nem lehet a helyben szokásos legolcsóbb temetési költségnél 

magasabb összegben megállapítani. A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség: 100.000 

Ft. 

(2) A Szociális Bizottság különös méltányosságból az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában 

meghatározott megtérítési kötelezettség alól: 

a) részben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben az érintett személy 

családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 200 %-át, egyedül élő 

esetén a 250 %-át, 
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b) egészben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben az érintett személy 

családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 100 %-át, egyedül élő 

esetén a 150 %-át, és az érintett személy vagyonnal nem rendelkezik. 

 

 

8. Házi segítségnyújtás 

27 § 

(1) A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybevevő személy saját 

lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást 

a Szt. 63. §-ában foglaltak szerint. 

(2) Az ellátást az önkormányzat Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti 

Társulása útján látja el.    

(3)Az ellátás igénybevétele, valamint annak megszüntetése az intézményvezetõ intézkedése 

alapján az Sztv. 93. § - 94/A. § rendelkezéseinek megfelelõen történik. 

(4) Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása által nyújtott 

szolgáltatás térítésmentes. 

 

9. Családsegítés 

28 § 

(1) A családsegítés az önkormányzat által a szociális és mentálhigiénés problémák, illetve 

egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen  

helyzetekhez   vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az 

életvezetési képesség  megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 

(2) Az önkormányzat az ellátást  intézményfenntartói társulási formában biztosítja a Miskolc 

Környéki Önkormányzati Társulás által a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és 

Gyermekvédelmi Intézmény  útján. 

(3) A  Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény az egyén                  

és a család számára nyújtott szolgáltatása térítésmentes. 

 

IV. fejezet 
 

Vegyes rendelkezések   
 

       29 § 

 
     Nem állapítható meg e rendelet alapján szabályozott lakásfenntartási támogatás annak a 

kérelmezőnek, akinek az Szt. 2015. február 28. napján hatályos 38. § (2) és (5) 
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bekezdésében foglaltak alapján megállapított lakásfenntartási támogatásra való 

jogosultsága 2015. március 1. napja után is fennáll.  

 

                                                                       30 § 

 

     Nem állapítható meg e rendelet alapján szabályozott gyógyszertámogatás annak a 

kérelmezőnek, akinek 2015. február 28. napján hatályos Bükkszentkereszt Község 

Képviselő-testülete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról és a 

természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/ 2013 (XII.12) Önkormányzati 

Rendeletében foglaltak alapján méltányossági közgyógyellátásra való jogosultsága 2015. 

március 1. napja után is fennáll.  
 

 
31  § 

 
Ez a rendelet 2015. március 01. napján lép hatályba. 

        

        32 § 

 

Hatályát veszti Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 23/ 2013 (XII. 12) 

önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról és a 

természetben nyújtott szolgáltatásokról.  
 

 
 
 

                         dr. Hegyközi Béla sk.            Jámbor Flórián sk.  

                          címzetes főjegyző                                                   polgármester 
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                            ……/2015. (II.26) Önkormányzati Rendelet 1. számú melléklete  
Kérelem  

települési támogatás megállapításához 

I. Igénylő adati 

1. A kérelmező  személyre vonatkozó személyi adatok: 

   Neve: ........................................................................................................................................ 

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

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

Születési hely, év, hó, nap: ....................................................................................................... 

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

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

Bankszámlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri.):    

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .................................................................................... 

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: ………………………………………… 

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

 

Kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek. 

(a megfelelő rész aláhúzandó), 

2. Állampolgársága:  magyar 

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező , hontalan vagy oltalmazottként elismert 

Státusz elismerő határozat száma: …………………………………………………………… 

(a megfelelő rész aláhúzandó) 

3. Családi állapota: 

egyedülálló: hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él 

házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával él együtt 

(a megfelelő rész aláhúzandó) 

4. Igénylővel közös háztartásban élők: 

A kérelem benyújtásának időpontjában a települési támogatást kérővel közös háztartásban élő 

közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai: 

Név 

 

Születési hely 

 

Születési idő 

 

Anyja neve 

 

Rokoni fok 
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(család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi 

intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók 

közössége. 

közeli hozzátartozó: 

a) a házastárs, az élettárs, 

b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel 

nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, 

önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, 

örökbe fogadott,  mostoha illetve nevelt gyermek,  

c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a 

gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), 

d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő 

házastársa vagy élettársa, valamint a b)  vagy c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér. 

II. A települési támogatás igénylésének indoka: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________ 

 

A települési támogatás megállapítását  

a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetre tekintettel a család kiadásainak mérséklésére  

b) a családban nevelkedő gyermekre tekintettel a család létfenntartási vagy rendkívüli 

élethelyzetbe kerülése okán rendkívüli gyermeknevelési támogatásként  

c) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra 

d) havi gyógyszerkiadások viseléséhez  

e) a lakásfenntartás költségeinek mérsékléséhez 

f) szociális kölcsön formájában 

kérem. 

(Egyidejűleg csak egy forma jelölhető meg, a megfelelő betűjel bekarikázandó.) 

III. Jövedelemi adatok 
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A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő 

gyermekeinek a havi jövedelme forintban: 

 

A jövedelmek típusai 

 

A kérelmező  

jövedelme 

 

 
A kérelmezővel 

közös háztartásban 

élő házastárs 

(élettárs) 

jövedelme 

 

A kérelmezővel közös háztartásban elő 

egyéb rokon jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, 

munkavégzésre 

irányuló egyéb 

jogviszonyból 

származó jövedelem és 

táppénz 

      

2.  Társas  és egyéni 

vállalkozásból 

származó jövedelem 

      

3.  Ingatlan, ingó 

vagyontárgyak 

értékesítéséből 

származó 

jövedelem 

      

4.  Nyugellátás, baleseti 

nyugellátás 

egyéb nyugdíjszerű 

ellátások 

      

5.  A gyermek  

ellátásához és 

gondozásához 

kapcsolódó 

támogatások 

(különösen: GYED, 

GYES, GYET, családi 

pótlék, 

gyermektartásdíj, 

árvaellátás)  

      

6.  Önkormányzat és a 

munkaügyi szervek által 

folyósított rendszeres 

pénzbeli ellátás 

(álláskeresési 

ellátás,FHT, RSZS 

stb.) 

      

7.  Föld bérbe adásából 

származó 

 jövedelem 

      

8.  Egyéb (      ösztöndíj, 

értékpapírból származó 

jövedelem, stb.) 

      

9.  Összes jövedelem 

 
      

 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki: ………………………… Ft/hó. 

(A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett 

jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.) 

IV. Egyéb nyilatkozatok  

 

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

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

alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

igazgatósága útján – ellenőrizheti.    

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=221785#sid1381888
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Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához.  

 

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek.  

 

 

Kelt: ...................................................................., ...................................................... 

 

 

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

 

               kérelmező      nagykorú hozzátartozók aláírása 

    

 

 

Kijelentem, hogy a települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes 

egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.  

(Nemleges válasz esetén, kérjük a szövegrészt áthúzással törölni.) 

 

 Kelt: ...................................................................., ...................................................... 

 

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

 

               kérelmező      nagykorú hozzátartozók aláírása 
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Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 
I. Személyi adatok  
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, 

kivéve, ha élettársa van.  

II. Jövedelmi adatok: A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban 

lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi 

adatokra vonatkozó bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni 

szükséges. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni 

Jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett a személyi 

jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - 

megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt 

és az adómentes jövedelmet is, és azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói 

adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, 

illetve hozzájárulást kell fizetni.  

A jövedelmi adatokat alatt a havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem 

kiszámításakor a bevételt és az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel 

csökkentett összegben kell feltüntetni.  

Jövedelem típusai:  
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a 

munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, 

igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári 

nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott 

munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes 

közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.  

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

származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott 

könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély 

tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.  

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, 

gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, 

gyermektartásdíj.  

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és 

szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, 

szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági 

ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági 

járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs 

után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.  

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak 

járadéka, a rendszeres szociális segély, a bérpótló juttatás, az ápolási díj, az 

adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési 

segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.  

6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, 

nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, 

ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó 

jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve 

minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.  

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot 

vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.  

III. Mellékletek:  
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Az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa és lakcímkártyája és 

a vele egy háztartásban lakó személyek lakcímkártyája és TAJ kártyájának bemutatása 

szükséges.  
Csatolandó mellékletek:  

,A jövedelme igazolására:  

a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított 

jövedelemigazolás vagy munkabér jegyzék,  

b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 

tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása és a 

tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat,  

c) álláskeresési támogatás esetén a  Járási Munkaügyi Kirendeltsége (a továbbiakban: 

Munkaügyi Központ) megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás 

összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat,  

d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását 

megelőző havi igazolószelvény (nyugdíjösszesítő), bankszámlakivonat,  

e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről 

szóló szelvény vagy bankszámlakivonat,  

f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy 

bankszámlakivonat vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett 

nyilatkozat,  

g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolás  

h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a 

gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irat,  

i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a Járási Kormányhivatal Járási 

Gyámhivatal határozata,  

j) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,  

k) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját 

közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat  

l) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele 

együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló 

nyilatkozat és a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban 

nem részesül,  

m) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat,  

n) 14 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszony igazolása.  

 

- Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén az 

eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot.  

- minden olyan okirat (pl. kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat 

stb.), amely igazolja a létfenntartási gondot, illetve létfenntartást veszélyeztető 

rendkívüli élethelyzetet 

 

- A gyógyszerkiadások viseléséhez való hozzájárulás igénylése esetén a gyógyszertár 

igazolását a rendszeresen szedett gyógyszerek térítési díjáról 
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                                                           …… /2015. (II.26)  Önkormányzati Rendelet 2. számú melléklete  

Háziorvosi igazolás 

I. A kérelmező személyes adatai 

Neve:....................................................................................................................................... 

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

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

Születési hely, év, hó, nap: ..................................................................................................... 

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

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .................................................................................... 

   A háziorvosi igazolás kiadására önkormányzati gyógyszertámogatás megállapítása 

céljából kerül sor. 

II. A társadalombiztosítás által támogatott, tartósan alkalmazott gyógyító ellátási 

szükségletre vonatkozó adatok 

1. Havi rendszerességgel rendelt gyógyszerek: 

 

A 

betegség 

BNO 

kódja 

 

 

ATC 

kód 

 

 

TTT 

kód 

 

Gyógy-

szer 

megne-

vezése 

 

Gyógy-

szerfor-

ma 

 

Ható-

anyag 

megne-

vezése 

 

A ható-

anyag 

napi 

mennyi-

sége 

 

 

Napi 

adagolás 

Gyógy-

szer 

rendelé-

sére 

vonat-

kozó 

jelzés* 

 

 

Szakor-

vos 

pecsét 

száma** 

 

 

Térítési 

díj 
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* 
Ebben a rovatban a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti 

jelzést kell feltüntetni. 

  

** 
Ezt a rovatot akkor kell kitölteni, ha a gyógyszert csak szakorvos rendelheti vagy a 

javaslatot a szakorvos tette. 

A táblázatban valamennyi, a kérelmező által szedett, tb-támogatásba befogadott gyógyszert 

fel kell tüntetni. 

A „Megjegyzés” rovatban kell jelezni: 

- ha a hatóanyagnak megfelelő készítmény rendelése indikációhoz kötött kiemelt vagy emelt 

támogatással történik, vagy 

- a hatóanyag valamely formájával vagy bármely összetevővel szemben esetleg fennálló 

érzékenységet.  

III. Háziorvosra vonatkozó adatok, a háziorvos nyilatkozata 

A háziorvos neve: ................................................................................................................... 

Személy-specifikus orvosi bélyegzőjének száma: .................................................................. 

Ágazati azonosító: ................................................................................................................... 

ÁNTSZ engedély száma: ........................................................................................................ 

Rendelő/munkahely neve, címe: ............................................................................................. 

Telefonszáma: ......................................................................................................................... 

Kijelentem, hogy az igazolásban feltüntetett gyógyító ellátásra vonatkozó szükséglet 

kizárólag a gyógyszertámogatást igénylő személy orvosi dokumentációjában igazolt kezelése 

alapján került megállapításra.  

Dátum: ................................... 

P. H. 

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

háziorvos aláírása 
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A polgármester javasolja a rendelet elfogadását. Félév, egy év után le lehet szűrni a 

tapasztalatokat és indokolt esetben módosítani lehet. Félév, egy év után le lehet szűrni a 

tapasztalatokat és indokolt esetben módosítani lehet.  

Észrevétel nem hangzott el.  

Ezt követően 5 képviselő szavazott és 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:  

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

2 /2015. (II.26) Önkormányzati Rendelete 

a települési támogatásról 

  

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) 

bekezdésében, 26. §-ban, 132. § (4) bekezdésének a) és g) pontjában és 134/E. §-ban kapott 

felhatalmazás alapján, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

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

rendeli el:  
 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 
 

                                                      1. A rendelet célja 
 

1. § 
 

 (1) A rendelet célja - a helyi sajátosságoknak megfelelően, az önkormányzat teherbíró 

képességének figyelembe vételével - a gyermekeket nevelő családok és 

Bükkszentkereszt közigazgatási területén élő lakosok szociális biztonságának 

megőrzése, a lakhatással kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez támogatás 

nyújtása, az időskorúak megsegítése, az egészségi állapot megőrzéséhez és 

helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése, a krízishelyzetek kezelése. 
 

(2) A szociális segítséget, ellátást minden olyan esetben, amikor az lehetséges, az egész család 

támogatására kell felhasználni és előnyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási 

formákat, amelyek a család szerepét erősítik. 
 

(3) A szociális segítség megítélése során az érintett egyének és családok esetében alkalmazni 

kell az egyéni felelősség elvét. 
 

2. A rendelet hatálya 
 

2. § 
 

(1) A rendelet hatálya - ettől eltérő rendelkezés hiányában - kiterjed a Bükkszentkereszt 

Község közigazgatási területén életvitelszerűen élő és bejelentett lakcímmel rendelkező 
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a) magyar állampolgárokra, 

b) bevándoroltakra és letelepedettekre, 
c) hontalanokra, 
d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre. 
 

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 

személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint 

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás 

igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a 

három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a 

polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint 

Bükkszentkereszt közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 
 
(3) Az e rendeletben, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény (továbbiakban: Szt.) 17. § (5) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) 

pontjában, 45. §- ában, valamint 48. §- ában meghatározott szociális hatáskörök 

gyakorlását Bükkszentkereszt Község Képviselő-testülete a Szociális Bizottságra 

ruházza át.  

 

(4) Az e rendeletben, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény 62 §-ban meghatározott szociális hatáskör gyakorlását Bükkszentkereszt 

Község Képviselő-testülete a polgármesterre ruházza át.  

 

 (5) Az ellátást igénylő, illetve az ellátásban részesülő a Szociális Bizottság döntése ellen - az 

erről szóló határozat közlésétől számított 15 napon belül - fellebbezéssel élhet. A 

fellebbezésről az Önkormányzat Képviselő-testülete határoz. 

 

3. Értelmező rendelkezések 
 

3. § 
 

(1) E rendelet alkalmazásában - ettől eltérő rendelkezés hiányában - 
a) a jövedelem, a vagyon, a család, a közeli hozzátartozó, az egyedülélő, a háztartás, 

a keresőtevékenység, az aktív korú fogalmának meghatározására az Szt. ide vonatkozó 

rendelkezései az irányadók; 
b) e rendelet III. fejezetében szabályozott szociális ellátások tekintetében családként 

az 1997.évi III. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 19. § (4) bekezdésében meghatározott közös 

háztartásban élő közeli hozzátartozókat kell figyelembe venni; 
c) gyermek: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:10. § (1) bekezdése 

szerinti kiskorú; 
d) fiatal felnőtt: az a nagykorú személy, aki 25. évét még nem töltötte be, és nappali 

tagozaton tanulmányokat folytat.  
e) természetbeni ellátás: olyan támogatás, amellyel az önkormányzat anyagi javak 

biztosításával, szolgáltatások kifizetésével nyújt segítséget; 
f) elemi kár: időjárással összefüggésbe hozható esemény - különösen árvíz, belvíz, 

szélvihar, felhőszakadás stb. - hatására, valamint tűzeset miatt bekövetkező kár; 
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(2) E rendelet alkalmazásában nem minősülnek jövedelemnek az Szt. 4. § (1a) bekezdésében 

meghatározott juttatások, valamint e rendeletben szabályozott szociális ellátások. 
 

 
4. Ellátások formái 

 
4.§ 

  
(1)A jogosult részére - az e rendeletben meghatározott feltételek szerint települési 

támogatásként pénzbeli ellátásként 
a) gyógyszertámogatást; 

   b) lakásfenntartási támogatást; 
   c) temetés költségeihez nyújtott támogatást  

   d) Időskorúak részére  idősek napja alkalmából nyújtott támogatás 
   e) krízis helyzet kezeléséhez nyújtott rendkívüli települési támogatásként 

         ea) esetenként nyújtott települési támogatást 

         eb) havi rendszerességgel nyújtott létfenntartási települési támogatást 

         ec) szociális kölcsönt 

         ed) rendkívüli gyermeknevelési támogatást  

 

állapíthat meg a Szociális Bizottság.   

 

(2)Természetben nyújtott települési támogatásként  

e) étkeztetést  

f) köztemetést 

g) házi segítségnyújtást 

h) családsegítést  

 

biztosít az önkormányzat.  
  

  
5. Eljárási rendelkezések 

 
5. § 

 
(1)

 
Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti igényeket a Bükkszentkereszti 

Közös Önkormányzati Hivatalban az erre rendszeresített formanyomtatványon lehet 

benyújtani. Az eljárás indokolt esetben hivatalból is indítható. 
 
(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles - az igényelt 

támogatástól függően - a családjában, vagy háztartásában élő személyek adataira, 

vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat, igazolásokat becsatolni. 

Köteles továbbá a kérelem nyomtatványon felsorolt igazolásokat - illetve ezek hivatalból 

történő beszerzéseihez szükséges hozzájárulásokat – mellékelni. 
 

(3) A jövedelem számításánál irányadó időszak, az igazolás módja, valamint a jövedelem 

számítása tekintetében az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. 
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(4) A jogosultsági feltételek fennállását, a rokkantságot, a fogyatékosságot, 

munkanélküliséget, az önkormányzattól vagy szociális intézményektől igénybe vett 

ellátást, közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal, illetve a 

Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatalnál, az önkormányzat intézményeinél 

vezetett nyilvántartások adatainak felhasználásával kell igazolni. 
 

 
6. § 

 
(1) Az e rendeletben foglalt ellátást az igénylők szociális, vagyoni körülményeinek feltárása 

érdekében a szociális ellátásra való jogosultság elbírálása során környezettanulmány  

készíthető. 
 

(2) A környezettanulmány az elkészítésétől számított három hónapig érvényes. 
 

(3) A tényállás tisztázása érdekében háziorvosi, szakorvosi, védőnői, pedagógiai vélemény, 

javaslat kérhető. A vagyoni körülmények további tisztázása érdekében a kérelmezőre és 

vele azonos lakcímen együtt lakó közeli hozzátartozókra vonatkozóan – hozzájáruló 

nyilatkozatuk alapján – további információk beszerezhetőek. Az adatok beszerzéséhez 

szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat a kérelmező köteles beszerezni és az eljáró 

hatóságnak átadni. 
 

 
7. § 

 
(1) A támogatás megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai 

az irányadók. 
 
(2) A házastársak akkor tekinthetők külön élőknek, ha lakcímük különböző. 
 

8. § 
 

(1) A kérelmezőt   a havi rendszerességgel, illetve negyedévente folyósított szociális ellátások  

a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illetik meg. 
 

 
(2) A lakásfenntartási támogatás 1 évre, a gyógyszertámogatás l évre, a temetési költségekhez 

való hozzájárulás esetenként, a krízishelyzethez kapcsolódó rendkívüli települési 

támogatás esetenként vagy 1 év időtartamra állapítható meg.  
 
(3) Ha a jogosultság az ellátás folyósításának időtartama alatt szűnik meg, a megszűnés 

hónapjában a támogatást teljes összegben kell folyósítani. 
 
(4) A rendszeres szociális ellátásra való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a 

korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnése hónapjában is benyújtható. Ebben 

az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell 

megállapítani. 
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9. § 

 
(1) Az e rendeletben megállapított ellátások pénzben postai utalással, lakossági folyószámlára 

utalással, készpénzben pénztári kifizetéssel, közüzemi gazdasági társaságokhoz, 

intézményekhez történő utalással adhatóak. 
 
(2) A havi rendszerességgel adott szociális ellátásokat - ettől eltérő rendelkezés hiányában - 

utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani. 
 

(3) A jogosult a jogerős határozatból eredő igényét a kifizetés esedékességétől számított hat 

hónapon belül érvényesítheti. 
 

(4) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy e rendelet megsértésével 

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

rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell 
a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére, 
b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén a szolgáltatásnak megfelelő 

pénzegyenérték megfizetésére. 
 

 
II. fejezet 

 
Települési támogatások 

 
1. Gyógyszertámogatás 

 
10. § 

 
(1) Gyógyszertámogatás állapítható meg annak a személynek, akinek családjában az egy főre 

jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 250 %-át, egyedülélő esetében és azon 

családok esetében, ahol a család minden tagja betöltötte 70. életévét 300 %-át, 70 éven 

felüli egyedülélők esetében 320 %-át, feltéve, hogy 
a) az Szt. 50. § (1)-(2) bekezdése alapján közgyógyellátásra nem jogosult, és 
b) krónikus betegségére tekintettel - a kérelem benyújtását megelőző három hónapban - 

rendszeresen szedett gyógyszereinek átlagköltsége eléri az öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 20 %-át. Az igénylő gyógyszer szükségletét a háziorvosa, ennek költségét a 

gyógyszerésze igazolja. 
 
(2) A támogatás összege:  

a) családban élők esetében havi 2 000,- Ft 

b) ahol a család minden tagja betöltötte a 70. életévét havi 3 000,- Ft 

c) 70 éven felüli egyedül élő esetében havi 4 000,- Ft.  
 
(3) A támogatás háromhavonta, egyenlő részletekben kerül kifizetésre.  

 
2. Lakásfenntartási támogatás 
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11 § 

 
(1)A lakásfenntartási támogatásként adott települési támogatás feltételeire a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2015. február 28-án hatályos 1993. évi III. tv. 38-

39.§- ai vonatkoznak. 

(2) A  rendszeresen adott lakásfenntartási támogatás legalább 2000.-Ft, legfeljebb azonban 6 

000,- Ft. 

(3) A támogatás havonta kerül kifizetésre.  

 

3. Temetés költségeihez nyújtott támogatás 

12 § 

Települési támogatásként temetési segély akkor állapítható meg, ha 

a) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének háromszorosát nem haladja meg; 

b) egyedül élő kérelmező havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének három és félszeresét nem haladja meg. 

13. § 

A temetési segély összege 25 000,- Ft, azaz Huszonötezer forint. 

14. §
 

A temetési segély iránti kérelmet a temetést követő 180 napon belül lehet benyújtani a 

Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatalnál. A kérelemhez csatolni kell 

a) a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számlák eredeti példányát, 

b) az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolatát. 

 

4. Időskorúak részére idősek napja alkalmából nyújtott támogatás 

                15 § 

(1) A Szociális Bizottság  a Bükkszentkereszt  községben állandó lakóhellyel rendelkező, 62.  

életévüket betöltött időskorú személyek részére egyszeri támogatást állapít meg idősek napja 

alkalmából, amennyiben az adott évi költségvetés ezt lehetővé teszi. 

(2) A támogatás összegét a Szociális Bizottság az október havi ülésén határozza meg. 

(3) A támogatás a tárgyév december 31. napjáig fizethető ki az önkormányzat házipénztára 

útján. 

        5.  Krízis helyzet kezeléséhez nyújtott rendkívüli települési támogatás  
                                  5.1. Esetenként nyújtott települési támogatás 

16 § 

(1) Esetenként nyújtható települési támogatás annak a személynek, illetve családnak, aki a 

létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy 

tartósan létfenntartási gondokkal küzd.  

Rendkívüli körülmények különösen: elemi kár, váratlanul fellépő súlyos megbetegedés, nagy 

értékű lakás felszerelési tárgy meghibásodása, válsághelyzetben lévő várandós anya 

gyermekének megtartása. 

 

(2) Az elemi kár kivételével nem állapítható meg esetenkénti települési támogatás, ha 

a) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét meghaladja; 
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b) az egyedül élő kérelmező havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének kétszeresét meghaladja. 

17 § 
  

 (1) Az egy-egy alkalomra megállapított esetenkénti települési támogatás összege 

legalább 5 000,- Ft, azonban nem lehet magasabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegénél.  

    (2) Az elemi kár esetére nyújtott eseti települési támogatási összeg maximális összege 

az öregségi nyugdíjminimum 500 %-a.   

        (3) Esetenkénti települési támogatást egy személy évente legfeljebb négy alkalommal 

igényelhet.  

5.2  Havi rendszerességgel nyújtott létfenntartási települési támogatás 
 

18 §   

 (1) Szociális Bizottság azokat a Bükkszentkereszten lakcímmel rendelkező kérelmezőket, 

akik jövedelmi viszonyaik alapján, önhibájukon kívül rendszeresen létfenntartási gondokkal 

küzdenek havi létfenntartási támogatásban részesítheti. 

(2) Nem részesülhet létfenntartási támogatásban az az aktív korú személy, aki 

munkaviszonnyal nem rendelkezik és munkába állítása érdekében az ebben segítséget nyújtó 

szervekkel nem működik együtt. Ez alól kivételt képez, ha a kérelmező 

a) munkaképességét legalább 30 %-ban elvesztette vagy 

b) egészségkárosodása legalább 30 %-os.  

(3) Létfenntartási támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek 

a) családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, egyedülálló esetében 150 %-át, és 

b) a kérelmező és családja vagyonának külön-külön számított forgalmi értéke, illetve 

összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötvenszeresét, együttes 

forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 

nyolcvanszorosát nem haladja meg. 

(4) A létfenntartási támogatás egy családon belül csak egy személynek állapítható meg. 

(5) A létfenntartási támogatás havi összege  

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a. 

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %- a egyedülálló, jövedelemmel  

és vagyonnal nem rendelkező kérelmező esetében.  

(6) A létfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. 
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5.3 Szociális kölcsön 

19 § 

(1) A Szociális Bizottság a 16 § -ban meghatározott jogkörében eljárva a 

krízishelyzethez kapcsolódó települési támogatást szociális kölcsön formájában is nyújthatja. 

(2) A szociális kölcsön összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegénél, de nem haladhatja meg annak ötszörösét. 

(3) A szociális kölcsön kamatmentes és azt legfeljebb egy év alatt, havi egyenlő 

részletekben kell visszafizetni. 

      20 § 

(4) A szociális kölcsön szerződés megkötésével vehető igénybe. A szerződést a 

támogatásban részesülővel a polgármester köti meg. A szerződésben ki kell kötni a támogatás 

a) még vissza nem térített összegének azonnali, egyösszegű visszafizetését és Ptk. 232. 

§ (3) bekezdésében meghatározott kamatának megtérítését, ha a támogatásban részesített a 

kölcsön részleteinek megfizetését három hónapon keresztül nem teljesíti; 

b) azonnali egyösszegű visszafizetését és Ptk. 232. § (3) bekezdésében meghatározott 

kamatának megtérítését, ha a támogatásban részesített a támogatást a kérelemben 

megjelöltektől eltérő célra használja fel. 
 

5.4  Rendkívüli gyermeknevelési  támogatás 

 

21 § 

  (1) Rendkívüli gyermeknevelési támogatásban részesíthető a gyermek vagy fiatal felnőtt, ha 

az őt gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és ezért a gyermek vagy fiatal felnőtt eltartásáról 

más módon nem tud gondoskodni. Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve fiatal felnőtteket 

kell támogatásban részesíteni, akik a gyermek iskoláztatása, a gyermek fogadásának 

előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása, a gyermek családba 

való visszakerülésének elősegítése vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt szorulnak anyagi 

segítségre. 

 

(2) Nem állapítható meg a gyermek vagy fiatal felnőtt részére a rendkívüli gyermeknevelési 

támogatás, ha az őt gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az 

öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.  

 

(3) Az egy-egy alkalomra megállapított rendkívüli gyermeknevelési támogatás összege 

gyermekenként illetve személyenként nem lehet magasabb az öregségi teljes nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének másfélszeresénél.  Az évente megállapított rendkívüli 

gyermeknevelési támogatások együttes összege gyermekenként illetve személyenként nem 

haladhatja meg az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, 

különös méltánylást érdemlő esetben háromszorosát. 

 

22 § 

 A rendkívüli gyermeknevelési támogatás iránti kérelmet a szülőnek vagy más törvényes 

képviselőnek illetve a fiatal felnőttnek a  Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatalnál 

kell benyújtania. A kérelemhez csatolni kell a segélyt kérő nyilatkozatát a saját és családja 

jövedelmi viszonyairól, valamint az azokat tanúsító igazolásokat. Fiatal felnőtt esetében 

igazolás szükséges a nappali tagozaton folytatott tanulmányokról.  
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III. fejezet 

Természetben nyújtott ellátások 

      6.  Étkeztetés 

                                                                             23.§. 

(1) A településen élő fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek, 

szenvedélybetegek, valamint a szociálisan rászorultak részére lehetőséget kell biztosítani a 

napi egyszeri meleg étkeztetés igénybevételére, illetve segítséget kell nyújtani a saját 

lakóhelyükön történő étkezés biztosítására. Az étkeztetést a polgármester engedélyezi. 

  

(2) Az étkeztetést térítésmentesen kell biztosítani azoknak, akik munkaviszonyban nem 

állnak, semmilyen ellátásban nem részesülnek, jövedelemmel nem rendelkeznek, és 

szociális helyzetük indokolttá teszi az ellátás megállapítását. 
 

24 § 

(1) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni az 23 § (2) bekezdésben foglaltak kivételével. 

A térítési díjat: 

a) az ellátást igénybe vevő jogosult, 

b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, 

c) a jogosult tartására, gondozására kötelezett és képes személy 

köteles megfizetni.  

(2) A térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének, valamint az étkeztetéssel 

kapcsolatosan felmerült költségnek egy ellátottra jutó napi összege (a továbbiakban: 

élelmezési térítés). 

Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj, amely az élelmezési térítés és az igénybe 

vett étkezések számának szorzata, nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres 

havi jövedelmének 25 %-át. 

(3) A térítési díj megállapítását a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési 

díjának megállapításáról szóló 6 /2008. számú (III. 25.) Kt. rendelet szabályozza. 

 

25  § 

Az önkormányzat e feladatát szociális segítő bevonásával látja el. 

 

7. Köztemetés 

26 § 

 (1) A köztemetés költségét nem lehet a helyben szokásos legolcsóbb temetési költségnél 

magasabb összegben megállapítani. A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség: 100.000 

Ft. 

(2) A Szociális Bizottság különös méltányosságból az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában 

meghatározott megtérítési kötelezettség alól: 

a) részben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben az érintett személy 

családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 200 %-át, egyedül élő 

esetén a 250 %-át, 
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b) egészben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben az érintett személy 

családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 100 %-át, egyedül élő 

esetén a 150 %-át, és az érintett személy vagyonnal nem rendelkezik. 

 

 

8. Házi segítségnyújtás 

27 § 

(1) A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybevevő személy saját 

lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást 

a Szt. 63. §-ában foglaltak szerint. 

(2) Az ellátást az önkormányzat Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti 

Társulása útján látja el.    

(3)Az ellátás igénybevétele, valamint annak megszüntetése az intézményvezetõ intézkedése 

alapján az Sztv. 93. § - 94/A. § rendelkezéseinek megfelelõen történik. 

(4) Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása által nyújtott 

szolgáltatás térítésmentes. 

 

9. Családsegítés 

28 § 

(1) A családsegítés az önkormányzat által a szociális és mentálhigiénés problémák, illetve 

egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen  

helyzetekhez   vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az 

életvezetési képesség  megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 

(2) Az önkormányzat az ellátást  intézményfenntartói társulási formában biztosítja a Miskolc 

Környéki Önkormányzati Társulás által a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és 

Gyermekvédelmi Intézmény  útján. 

(3) A  Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény az egyén                  

és a család számára nyújtott szolgáltatása térítésmentes. 

 

IV. fejezet 
 

Vegyes rendelkezések   
 

       29 § 

 
     Nem állapítható meg e rendelet alapján szabályozott lakásfenntartási támogatás annak a 

kérelmezőnek, akinek az Szt. 2015. február 28. napján hatályos 38. § (2) és (5) 
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bekezdésében foglaltak alapján megállapított lakásfenntartási támogatásra való 

jogosultsága 2015. március 1. napja után is fennáll.  

 

                                                                       30 § 

 

     Nem állapítható meg e rendelet alapján szabályozott gyógyszertámogatás annak a 

kérelmezőnek, akinek 2015. február 28. napján hatályos Bükkszentkereszt Község 

Képviselő-testülete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról és a 

természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/ 2013 (XII.12) Önkormányzati 

Rendeletében foglaltak alapján méltányossági közgyógyellátásra való jogosultsága 2015. 

március 1. napja után is fennáll.  
 

 
31  § 

 
Ez a rendelet 2015. március 01. napján lép hatályba. 

        

        32 § 

 

Hatályát veszti Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 23/ 2013 (XII. 12) 

önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról és a 

természetben nyújtott szolgáltatásokról.  
 

 
 
 

                         dr. Hegyközi Béla sk.            Jámbor Flórián  sk. 

                          címzetes főjegyző                                                   polgármester 
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                            2/2015. (II.26) Önkormányzati Rendelet 1. számú melléklete  
Kérelem  

települési támogatás megállapításához 

II. Igénylő adati 

2. A kérelmező  személyre vonatkozó személyi adatok: 

   Neve: ........................................................................................................................................ 

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

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

Születési hely, év, hó, nap: ....................................................................................................... 

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

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

Bankszámlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri.):    

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .................................................................................... 

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: ………………………………………… 

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

 

Kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek. 

(a megfelelő rész aláhúzandó), 

2. Állampolgársága:  magyar 

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező , hontalan vagy oltalmazottként elismert 

Státusz elismerő határozat száma: …………………………………………………………… 

(a megfelelő rész aláhúzandó) 

3. Családi állapota: 

egyedülálló: hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él 

házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával él együtt 

(a megfelelő rész aláhúzandó) 

4. Igénylővel közös háztartásban élők: 

A kérelem benyújtásának időpontjában a települési támogatást kérővel közös háztartásban élő 

közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai: 

Név 

 

Születési hely 

 

Születési idő 

 

Anyja neve 

 

Rokoni fok 
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(család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi 

intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók 

közössége. 

közeli hozzátartozó: 

a) a házastárs, az élettárs, 

b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel 

nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, 

önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, 

örökbe fogadott,  mostoha illetve nevelt gyermek,  

c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a 

gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), 

d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő 

házastársa vagy élettársa, valamint a b)  vagy c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér. 

II. A települési támogatás igénylésének indoka: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________ 

 

A települési támogatás megállapítását  

a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetre tekintettel a család kiadásainak mérséklésére  

b) a családban nevelkedő gyermekre tekintettel a család létfenntartási vagy rendkívüli 

élethelyzetbe kerülése okán rendkívüli gyermeknevelési támogatásként  

c) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra 

d) havi gyógyszerkiadások viseléséhez  

e) a lakásfenntartás költségeinek mérsékléséhez 

f) szociális kölcsön formájában 

kérem. 

(Egyidejűleg csak egy forma jelölhető meg, a megfelelő betűjel bekarikázandó.) 

III. Jövedelemi adatok 
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A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő 

gyermekeinek a havi jövedelme forintban: 

 

A jövedelmek típusai 

 

A kérelmező  

jövedelme 

 

 
A kérelmezővel 

közös háztartásban 

élő házastárs 

(élettárs) 

jövedelme 

 

A kérelmezővel közös háztartásban elő 

egyéb rokon jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, 

munkavégzésre 

irányuló egyéb 

jogviszonyból 

származó jövedelem és 

táppénz 

      

2.  Társas  és egyéni 

vállalkozásból 

származó jövedelem 

      

3.  Ingatlan, ingó 

vagyontárgyak 

értékesítéséből 

származó 

jövedelem 

      

4.  Nyugellátás, baleseti 

nyugellátás 

egyéb nyugdíjszerű 

ellátások 

      

5.  A gyermek  

ellátásához és 

gondozásához 

kapcsolódó 

támogatások 

(különösen: GYED, 

GYES, GYET, családi 

pótlék, 

gyermektartásdíj, 

árvaellátás)  

      

6.  Önkormányzat és a 

munkaügyi szervek által 

folyósított rendszeres 

pénzbeli ellátás 

(álláskeresési 

ellátás,FHT, RSZS 

stb.) 

      

7.  Föld bérbe adásából 

származó 

 jövedelem 

      

8.  Egyéb (      ösztöndíj, 

értékpapírból származó 

jövedelem, stb.) 

      

9.  Összes jövedelem 

 
      

 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki: ………………………… Ft/hó. 

(A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett 

jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.) 

IV. Egyéb nyilatkozatok  

 

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

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

alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

igazgatósága útján – ellenőrizheti.    

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=221785#sid1381888
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Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához.  

 

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek.  

 

 

Kelt: ...................................................................., ...................................................... 

 

 

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

 

               kérelmező      nagykorú hozzátartozók aláírása 

    

 

 

Kijelentem, hogy a települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes 

egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.  

(Nemleges válasz esetén, kérjük a szövegrészt áthúzással törölni.) 

 

 Kelt: ...................................................................., ...................................................... 

 

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

 

               kérelmező      nagykorú hozzátartozók aláírása 
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Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 
I. Személyi adatok  
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, 

kivéve, ha élettársa van.  

II. Jövedelmi adatok: A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban 

lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi 

adatokra vonatkozó bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni 

szükséges. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni 

Jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett a személyi 

jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - 

megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt 

és az adómentes jövedelmet is, és azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói 

adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, 

illetve hozzájárulást kell fizetni.  

A jövedelmi adatokat alatt a havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem 

kiszámításakor a bevételt és az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel 

csökkentett összegben kell feltüntetni.  

Jövedelem típusai:  
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a 

munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, 

igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári 

nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott 

munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes 

közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.  

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

származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott 

könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély 

tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.  

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, 

gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, 

gyermektartásdíj.  

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és 

szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, 

szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági 

ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági 

járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs 

után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.  

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak 

járadéka, a rendszeres szociális segély, a bérpótló juttatás, az ápolási díj, az 

adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési 

segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.  

6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, 

nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, 

ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó 

jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve 

minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.  

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot 

vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.  

III. Mellékletek:  
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Az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa és lakcímkártyája és 

a vele egy háztartásban lakó személyek lakcímkártyája és TAJ kártyájának bemutatása 

szükséges.  
Csatolandó mellékletek:  

,A jövedelme igazolására:  

a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított 

jövedelemigazolás vagy munkabér jegyzék,  

b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 

tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása és a 

tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat,  

c) álláskeresési támogatás esetén a  Járási Munkaügyi Kirendeltsége (a továbbiakban: 

Munkaügyi Központ) megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás 

összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat,  

d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását 

megelőző havi igazolószelvény (nyugdíjösszesítő), bankszámlakivonat,  

e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről 

szóló szelvény vagy bankszámlakivonat,  

f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy 

bankszámlakivonat vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett 

nyilatkozat,  

g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolás  

h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a 

gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irat,  

i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a Járási Kormányhivatal Járási 

Gyámhivatal határozata,  

j) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,  

k) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját 

közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat  

l) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele 

együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló 

nyilatkozat és a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban 

nem részesül,  

m) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat,  

n) 14 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszony igazolása.  

 

- Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén az 

eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot.  

- minden olyan okirat (pl. kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat 

stb.), amely igazolja a létfenntartási gondot, illetve létfenntartást veszélyeztető 

rendkívüli élethelyzetet 

 

- A gyógyszerkiadások viseléséhez való hozzájárulás igénylése esetén a gyógyszertár 

igazolását a rendszeresen szedett gyógyszerek térítési díjáról 
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                                                           2 /2015. (II.26) Önkormányzati Rendelet 2. számú melléklete  

Háziorvosi igazolás 

I. A kérelmező személyes adatai 

Neve:....................................................................................................................................... 

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

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

Születési hely, év, hó, nap: ..................................................................................................... 

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

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .................................................................................... 

   A háziorvosi igazolás kiadására önkormányzati gyógyszertámogatás megállapítása 

céljából kerül sor. 

II. A társadalombiztosítás által támogatott, tartósan alkalmazott gyógyító ellátási 

szükségletre vonatkozó adatok 

1. Havi rendszerességgel rendelt gyógyszerek: 

 

A 

betegség 

BNO 

kódja 

 

 

ATC 

kód 

 

 

TTT 

kód 

 

Gyógy-

szer 

megne-

vezése 

 

Gyógy-

szerfor-

ma 

 

Ható-

anyag 

megne-

vezése 

 

A ható-

anyag 

napi 

mennyi-

sége 

 

 

Napi 

adagolás 

Gyógy-

szer 

rendelé-

sére 

vonat-

kozó 

jelzés* 

 

 

Szakor-

vos 

pecsét 

száma** 

 

 

Térítési 

díj 
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* 
Ebben a rovatban a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti 

jelzést kell feltüntetni. 

  

** 
Ezt a rovatot akkor kell kitölteni, ha a gyógyszert csak szakorvos rendelheti vagy a 

javaslatot a szakorvos tette. 

A táblázatban valamennyi, a kérelmező által szedett, tb-támogatásba befogadott gyógyszert 

fel kell tüntetni. 

A „Megjegyzés” rovatban kell jelezni: 

- ha a hatóanyagnak megfelelő készítmény rendelése indikációhoz kötött kiemelt vagy emelt 

támogatással történik, vagy 

- a hatóanyag valamely formájával vagy bármely összetevővel szemben esetleg fennálló 

érzékenységet.  

III. Háziorvosra vonatkozó adatok, a háziorvos nyilatkozata 

A háziorvos neve: ................................................................................................................... 

Személy-specifikus orvosi bélyegzőjének száma: .................................................................. 

Ágazati azonosító: ................................................................................................................... 

ÁNTSZ engedély száma: ........................................................................................................ 

Rendelő/munkahely neve, címe: ............................................................................................. 

Telefonszáma: ......................................................................................................................... 

Kijelentem, hogy az igazolásban feltüntetett gyógyító ellátásra vonatkozó szükséglet 

kizárólag a gyógyszertámogatást igénylő személy orvosi dokumentációjában igazolt kezelése 

alapján került megállapításra.  

Dátum: ................................... 

P. H. 

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

háziorvos aláírása 
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2.Napirendi pont: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása 

                         Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 

 

A jegyző a kormányhivatal észrevétele alapján javasolja a képviselő-testület SZMSZ-ének 

módosítását az alábbiak szerint: 

 

Az 57 § sorolja fel a képviselő-testület szerveit. Ki kell egészíteni a társulással.  

 

A 69 § -ban csak a jegyző tartós akadályoztatására vonatkozó eljárást kell szabályozni. A 

jegyzői állás betöltetlenségére vonatkozó szabályokat az Mötv. 82 § (1) –(2) bekezdése 

tartalmazza.  

 

A 70 § (5) bekezdését akként kell módosítani, hogy a közös hivatal SZMSZ-ét szükség esetén 

nem a jegyző aktualizálja, hanem kezdeményezi annak módosítását.  

 

A jegyző ismerteti a rendelet tervezetét.  

 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

………/2015.(II.26.) Önkormányzati Rendelete 

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

11/2014.(XI.13.) Önkormányzati Rendelete módosításáról 

TERVEZET 
 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

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

CLXXXIX. Törvény 53.§.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő 

rendeletet alkotja meg szervezeti és működési rendjéről: 

 

 

1.§. 
 

Az 57.§. az alábbi e.) ponttal egészül ki: 

„a társulás” 

 

 

2.§. 
 

A 69 § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A jegyzőre vonatkozó egyéb szabályokat a Mötv. 81-83.§-ai határozzák meg. 

A jegyző tartós akadályoztatása esetén az ok bekövetkezésétől számított 8 napon belül, 

Bükkszentkereszt polgármestere kezdeményezi a kormányhivatal vezetőjének intézkedését 

másik jegyző kinevezése iránt helyettesítés céljából.” 

 

 

3 §  
 

A 70.§.(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„A közös hivatali SZMSZ folyamatos (jogszabályokhoz igazodó) aktualizálása érdekében a 

jegyző szükség esetén kezdeményezi ennek módosítását.” 

4.§. 
 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 Jámbor Flórián sk. Dr. Hegyközi Béla sk. 
 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

Észrevétel nem hangzott el.  

Ezt követően 5 képviselő szavazott és 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:  

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

3/2015.(II.26.) Önkormányzati Rendelete 

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

11/2014.(XI.13.) Önkormányzati Rendelete módosításáról 
 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

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

CLXXXIX. Törvény 53.§.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő 

rendeletet alkotja meg szervezeti és működési rendjéről: 

 

 

  

 

1.§. 
 

Az 57.§. az alábbi e.) ponttal egészül ki: 

„a társulás” 

 

 

2.§. 
 

A 69 § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A jegyzőre vonatkozó egyéb szabályokat a Mötv. 81-83.§-ai határozzák meg. 

A jegyző tartós akadályoztatása esetén az ok bekövetkezésétől számított 8 napon belül, 

Bükkszentkereszt polgármestere kezdeményezi a kormányhivatal vezetőjének intézkedését 

másik jegyző kinevezése iránt helyettesítés céljából.” 
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3 §  
 

A 70.§.(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A közös hivatali SZMSZ folyamatos (jogszabályokhoz igazodó) aktualizálása érdekében a 

jegyző szükség esetén kezdeményezi ennek módosítását.” 

4.§. 
 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 Jámbor Flórián sk. dr. Hegyközi Béla sk. 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

3. napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása 

       Jámbor Flórián polgármester 

A polgármester előadja, hogy az Egri Egyházmegyét levélben tájékoztatta arról, hogy az 

ingatlan vételi szándékkal kapcsolatban mi a képviselő-testület álláspontja (3 000,- Ft/ 

négyzetméter + ÁFA)  

 

A polgármester előadja, hogy megtörtént azoknak a projekteknek az összesítése, amelyeket 

az önkormányzat az elkövetkező években pályázati támogatással kíván megvalósítani.  

Ismerteti a projekteket összesítő táblázatot.  

 

(Jegyzőkönyv melléklete)  

 

Szálláshely kialakítására, felújítására egyelőre nem lehet pályázni, így az ifjúsági táborra sem.  

 

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Dorongósi úti pihenőház átalakítása, 

felújítása folyamatban van, remélhetőleg a nyár elején használatba lehet venni. 

 

A közfoglalkoztatásban a közútkezelőnél 10 fő, a munkaügyi központon keresztül az 

önkormányzatnál 30 fő foglalkoztatására van lehetőség.  

 

Létszámarányosan dologi kiadásokra is kap támogatást az önkormányzat.  

 

A polgármester előadja, hogy az erdőgazdaságtól kedvezményes tűzifa vásárlására van 

lehetőség (18 400,- Ft / köbméter). Az önkormányzat 60 köbmétert vásárolt. A fakitermelés a 

község közelében van, így a szállítás is kisebb költségekkel jár.  
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A polgármester előadja, hogy ezen a télen már az óvoda is faaprítékkal van fűtve, ami 

kifogyóban van. Gondoskodni kell a folyamatos pótlásról. A következő fűtési idényre 

nagyobb készletet kell felhalmozni.  

 

Ezt követően a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  

 

 

 

k. m. f. 

 

 

 

 

 

         Jámbor Fórián sk.                                                       dr. Hegyközi Béla sk. 

           polgármester                                                                címzetes főjegyző  
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         Jegyzőkönyv melléklete 

 

Település neve: 
Bükkszentkere

szt 
     

Az adatlapot 

kitöltö személy 

neve és 

telefonszáma: 

Izsók Tamás 06 20 4000 992    

       

Sorsz

ám 

Projekt 

neve 
Intézkedés Tevékenység 

Projekt 

rövid leírása 

Becsült 

költség 

(bruttó 

mFt) 

Indikátor 

1. 

1. 

Általános 
iskola 
épületének 
felújítása 

3.2. 

Önkormányzatok 

energiahatékonysá

gának és a 

megújuló energia-

felhasználás 

arányának 

növelése 

3.2 

Önkormányzati 

tulajdonú épület 

energiahatékonysá

gának növelése 

(hőszigetelés, 

nyílászáró csere) 

A településen 
működő 
általános iskola 
épületének 
felújítása, 

myílászárók 
cseréje, födém 
szigetelése, 
külső 
hőszigetelés, 
energiatakaréko
sság, 
energiahatékon
yság-központú 
újítások,. 
Hőleadók 
cseréje. 

     120 000 
000 Ft  

3.2 A 

középületek 

éves 

primerenergi

a-

fogyasztásán

ak 

csökkenése 

(kWh/év) 

2. 

Orvosi 
rendelő 
épületeine
k felújítása 

4.1. Egészségügyi 

alapellátás 

infrastrukturális 

fejlesztése 

4.1 Újonnan 

épített vagy 

fejlesztett orvosi 

rendelő 

(háziorvos, házi 

gyermekorvos, 

fogorvos, 

védőnőszolgálat) 

Az orvosi 
rendelőhöz 
tartozó 
szolgálati lakás, 
illetve védőnői, 
fogorvosi 
épületrész 
felújítása. 
Nyílászárók 
cseréje, a teljes 
belső tér 
átalakítása, 
vizesblokkok 
cseréje, 
burkolás. 

       30 000 
000 Ft  

4.1 Jobb 

egészségügyi 

szolgáltatáso

kban 

részesülő 

lakosság (fő) 

3. 
Útfelújítás
ok 

1.3. A 

gazdaságfejlesztés

t és a munkaerő 

mobilitás 

ösztönzését 

szolgáló 

közlekedésfejleszt

és 

1.3 Kisléptékű 

közlekedés 

fejlesztések 

Bükkszentlászló 
-
Bükkszentkeres

zt közötti út 
teljes felújítása, 
kiszélesítése. 
Belterületi utak 
felújítása, új 
utak létesítése 
új telkek 
bevonásához,  
Hiányzó 
járdaszakaszok 
kiépítése, 
csapadékvíz 
elvezetés. 

     200 000 
000 Ft  

1.3 A 

felújított 

vagy 

korszerűsített 

utak teljes 

hossza (km) 
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4. 

Nyári 
bobpálya 
létesítése 
Mountain 
bike terep 
pálya 
kiépítése 

1.2. Társadalmi és 

környezeti 

szempontból 

fenntartható 

turizmusfejlesztés 

1.2 

Turizmusfejleszté

s már létező 

attrakcióhoz 

kapcsolódva 

Bükkszentkerszt 
idegenforgalmi 
jellegének 
erősítése, újabb 
idegenforgalmi 
attrakciók 
létesítése, 

munkahelytere
mtés, 
fenntartható 
turizmusfejleszt
és egy nyári 
bobpálya 
kialakításával. 

     217 000 

000 Ft  

1.2 A 

természeti és 

a kulturális 

örökségnek, 

illetve 

látványosság

nak minősülő 

támogatott 

helyszíneken 

tett 

látogatások 

várható 

számának 

növekedése 

(látogatás/év) 

5. 
Rendezvén
yek 
bővítése 

5.3. Helyi 

közösségi 

programok 

megvalósítása 

5.3 Helyi 

közösségi 

programok 

megvalósítása 

(közösségépítő 

rendezvények, 

partnertalálkozók, 

tehetséggondozás, 

ösztöndíjprogram, 

bűnmegelőzés) 

Községünk 4 
nagy 
rendezvénye 
mellett újabb 
egyedi 
turisztikai 

attrakciók 
szervezése, 
lebonyolítása,. 
Gasztronómiai 
guinnes rekord 
felállítása. 

       25 000 

000 Ft  

5.3 A helyi 

társadalmi 

akciókba 

bevonás 

érdekében 

elért 

hátrányos 

helyzetű 

személyek 

száma   (fő) 

6. 
Családi 
napközi 
kialakítása 

1.4. A 

foglalkoztatás 

segítése és az 

életminőség 

javítása 

családbarát, 

munkába állást 

segítő 

intézmények, 

közszolgáltatások 

fejlesztésével 

1.4 Új bölcsőde 

kialakítása 

(gyermekjóléti 

alapellátás) 

Családi napközi 
kialakítása 
Bükkszentkeres
zten 

       30 000 
000 Ft  

1.4 Újonnan 

létrehozott, 

0-3 éves 

gyermekek 

elhelyezését 

biztosító 

férőhelyek 

száma (db) 

7. 

Csapadékv

íz 

elvezetés 

fejlesztése 

2.1. 

Gazdaságélénkítő 

és 

népességmegtartó 

településfejlesztés 

2.1 

Településfejleszté

s (városszerkezet 

és vonzó 

környezet 

kialakítása, 

belterületi 

csapadékvíz-

elvezetés, 

szemléletformáló 

akciók) 

Csapadékvíz 

elvezetésének 

megoldása, 

felújítás új 

építés 

     100 000 
000 Ft  

2.1 Bel- és 

csapadék-

vízvédelmi 

létesítménye

k hossza (m) 

8.             
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