Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2015. (II.26.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) g) pontjában és a
134/E. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
Bátonyterenye Város Önkormányzata e rendeletben meghatározott szociális ellátásokat
nyújtja a továbbiakban meghatározott feltételek szerint.
2. §
A rendelet kiterjed a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben
(továbbiakban: Szt.) meghatározott személyekre, akik Bátonyterenye város közigazgatási
területén bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek és életvitelszerűen itt
laknak.
II. FEJEZET
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
Lakhatási támogatás
3. §
(1) Települési támogatás keretében rendszeres ellátás állapítható meg annak a háztartásnak a
lakhatási kiadásainak enyhítésére, amelyben a háztartás tagjainak havi jövedelme alapján
számított 1 főre jutó átlaga nem haladja meg
a) egyszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250%-át,
b) többszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200%-át,
és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
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(2)1 Nem állapítható meg lakhatási támogatás amennyiben a támogatásra a kérelmet nem a
számlakibocsátó által a szolgáltatási díj fizetésére kötelezett személy nyújtja be.
(3) Nem állapítható meg lakhatási támogatás azon háztartás részére, amelynek tagjai között
van olyan személy, aki
a) lakóingatlan bérbeadásából jövedelemmel rendelkezik,
b) lakhatási támogatásban részesül, a (7) bekezdésben foglalt kivétellel,
c) lakásfenntartási támogatásban részesül, a (7) bekezdésben foglalt kivétellel.
(4) A (3) bekezdés tekintetében támogatásban részesülőnek minősül minden olyan személy,
aki a támogatás megállapításakor a háztartás tagjaként került beszámításra.
(5) A lakhatási támogatás igény elbírálása szempontjából külön háztartásnak minősül
a) az albérlet, amennyiben a kérelmező az albérleti szerződéssel igazolja annak
fennállását,
b) a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészei, amennyiben a kérelmező a
jogerős bírói döntés bemutatásával igazolja annak fennállását,
c) azon osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanban kialakított lakás, amelyben élő
háztartás a közüzemi számláit elkülönülten fizeti, amennyiben a kérelmező az
ingatlanban lévő háztartások mindegyikének villanyáram-, vagy vízfogyasztás számláit
bemutatja, vagy a közüzemi szolgáltató által kiadott igazolással igazolja az ingatlanban
lévő szolgáltatási helyeket. A kérelmező köteles az önkormányzat részére a
lakóingatlanban lévő háztartások számáról, az abban lakó személyekről nyilatkozni, mely
nyilatkozat valóságtartalmát az önkormányzat ellenőrizni jogosult.
(6) A lakhatási támogatás igény elbírálása szempontjából nem minősül a háztartás tagjának az
az ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki előzetes
letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti.
(7) A támogatás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, annak lejártát megelőző egy
hónapban is benyújtható.
(8) A támogatást a kérelmező csak olyan ingatlanra igényelheti, amelyben a kérelem
benyújtásakor életvitelszerűen él.
4. §
(1) A lakhatási támogatást elsősorban lakbérhez, valamint víz- és csatornahasználat díjához,
másodsorban villanyáram és gázfogyasztás díjához lehet megállapítani.
(2) A támogatás a jogosultat
a) a 3.§ (7) bekezdésben foglalt esetben az előző jogosultság lejártát követő naptól,
b) minden más esetben a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 6 havi időtartamra
illeti meg.
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(3) A megállapított támogatás havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kerül
átutalásra a kérelmező által megjelölt közüzemi szolgáltató részére.
(4) A közüzemi szolgáltató a támogatást az általa vagy megbízottja által kiállított számlában
(részszámlában) havonta, vagy a számlakibocsátás gyakoriságához igazodóan, külön soron, a
számla végösszegének a támogatással való csökkentése révén köteles érvényesíteni.
(5)1 Amennyiben a támogatás havi összege az adott havi számla részösszegét meghaladja, a
jóváírást követően fennmaradó különbözeti összeg a következő számlában kerül
érvényesítésre. Amennyiben a különbözeti összeg a következő számlában nem jóváírható, azt
a további számlákban a teljes jóváírásig érvényesíteni kell.
5. §
A lakhatási támogatás havi összege
a) egyszemélyes háztartás esetén, amennyiben a kérelmező havi jövedelme
a.a) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át,
havi 4100 Ft,
a.b) meghaladja az a.a) pontban meghatározott jövedelmet, de nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, havi 3500 Ft,
a.c) meghaladja az a.b) pontban meghatározott jövedelmet, de nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, havi 2500 Ft
b) Többszemélyes háztartás esetén, amelyben a háztartás tagjainak havi jövedelme
alapján számított 1 főre jutó átlaga
b.a) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át,
havi 5100 Ft,
b.b) meghaladja a b.a) pontban meghatározott jövedelmet, de nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, havi 4500 Ft,
b.c) meghaladja a b.b) pontban meghatározott jövedelmet, de nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, havi 3500 Ft,
c) Olyan többszemélyes háztartás esetén, amelyben legalább 3 fő húszévesnél fiatalabb,
önálló keresettel nem rendelkező gyermeket nevelnek és a háztartás tagjainak havi
jövedelme alapján számított 1 főre jutó átlaga
c.a) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át,
havi 6100 Ft,
c.b) meghaladja a c.a) pontban meghatározott jövedelmet, de nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, havi 5500 Ft,
c.c) meghaladja a c.b) pontban meghatározott jövedelmet, de nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, havi 4500 Ft.
6. §
(1) Meg kell szüntetni a lakhatási támogatás folyósítását, ha
a) a jogosult meghal, a haláleset hónapjának utolsó napjával,
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b) a jogosult lakcíme megváltozik, a lakcímváltozás hónapjának utolsó napjával,
c) a jogosult és a közüzemi szolgáltató közötti szolgáltatási szerződés megszűnik, a
szerződés megszűnése hónapjának utolsó napjával,
d) a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, az erről való hivatalos tudomásszerzés
hónapjának utolsó napjával,
e) a jogosult a támogatás megszüntetését kéri, a jogosult által megjelölt hónap utolsó
napjával,
f) jogosulatlanul történt igénybevétel esetében.
(2) A jogosult, vagy háztartásának tagja köteles a támogatás folyósítása időtartama alatt a
tudomásra jutást követő 15 napon belül bejelenteni, ha az (1) bekezdés a)-d) pontjában
foglaltak valamelyike bekövetkezik. Rosszhiszeműnek minősül az a jogosult, aki a bejelentési
kötelezettségének nem tesz eleget.
Gyógyszertámogatás
7.§
(1) Gyógyszertámogatásra jogosult az, akinek
a) a havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a 25%-át és
b) jövedelme nem haladja meg, egyszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-át, családban élő esetében az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160%át, és
c) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, és
c) közgyógyellátásra nem jogosult.
(2) Annak igazolására, hogy a kérelmező közgyógyellátásra nem jogosult a járási hivatal
jogerős elutasító határozatát kell csatolni, amely nem lehet 3 hónapnál régebbi.
(3) A tartósan fennálló betegség miatti rendszeres havi gyógyszerszükségletet a háziorvos
igazolja. Az igazolás tartalmazza: a gyógyszer megnevezését, a hatóanyag megnevezését, a
hatóanyag napi mennyiségét, a gyógyszer formáját, mennyiségét, valamint a kívánt terápiás
hatás eléréséhez szükséges napi mennyiségét és az adagolást.
(4) A háziorvos igazolása alapján a gyógyszertár által kiadott dokumentum igazolja
ugyanazon hatóanyag-tartalmú legolcsóbb készítmények havi költségét.
8. §
(1) Gyógyszertámogatást egy évre kell megállapítani.
(1a)2 A támogatás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, annak lejártát megelőző egy
hónapban is benyújtható.
(2)2 A támogatás a jogosultat
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a) az (1a) bekezdésben foglalt esetben az előző jogosultság lejártát követő naptól,
b) minden más esetben a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.
(3) Gyógyszertámogatást éves összege 24.000 forint, amely két részben kerül folyósításra. A
megállapító határozatot követően 12.000 forint és a megállapítást követő 7. hónapban a
fennmaradó 12.000 forint kerül folyósításra.

Rendkívüli települési támogatás
9. §
(1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki rendkívüli
élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd és a jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, családban élő esetén az egy főre jutó havi
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át nem haladja meg
és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
(2) Rendkívüli települési támogatás - indokolt esetben - hivatalból is megállapítható,
különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, más családvédelemmel foglalkozó
intézmény, természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi
szervezet kezdeményezésére.
10. §
(1) Rendkívüli települési támogatás igényelhető különösen:
a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak
mérséklésére,
b) eseti gyógyszer, gyógyászati eszköz kiadás mérséklésére,
c) gyermekre és fiatal felnőttre tekintettel jelentkező többletkiadások mérséklésére,
d) elhunyt személy eltemettetésével kapcsolatos költségek mérséklésére,
e) elemi kár (árvíz, talajvíz, tűzvész, villámcsapás stb.) miatt a személy vagy család
létfenntartása átmenetileg lehetetlenné vagy veszélyeztetetté vált,
f) lakhatási díjhátralékosok támogatására.
(2) Rendkívüli települési támogatás - a temetéssel kapcsolatos költségek mérséklésére - a
temettetést követő 30 napon belül benyújtott kérelemre állapítható meg. Ez a határidő
jogvesztő.
(3) Az (1) bekezdés e) pontja alkalmazásában elemi károsultnak kell tekinteni azt a személyt,
akinek az elemi csapás következtében a tulajdonában lévő és az általa lakott ingatlana, vagy
ingósága oly mértékben pusztult, hogy létfenntartása átmenetileg lehetetlenné vagy nagy
fokban veszélyeztetetté vált. Az elemi kár tényét és mértékét minden esetben szakértői
véleménnyel kell igazolni.
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(4) Rendkívüli települési támogatás keretében egyszeri ellátás állapítható meg annak a
háztartásnak a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó tagja részére, aki a 4.§
(1) bekezdésében meghatározott valamelyik lakhatási kiadás tekintetében az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 200%-át elérő mértékű hátralékot halmozott fel.
(5) Nem állapítható meg hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott rendkívüli
települési támogatás amennyiben a támogatásra a kérelmet nem a szolgáltatási díj fizetésére
számlakibocsátó által kötelezett személy nyújtja be, továbbá azon háztartás részére, amelynek
tagjai között van olyan személy, aki a kérelem benyújtását megelőző 24 hónapon belül ezen a
jogcímen rendkívüli települési támogatásban részesült.
(6) A (5) bekezdés tekintetében támogatásban részesülőnek minősül minden olyan személy,
aki a támogatás megállapításakor a háztartás tagjaként került beszámításra.
11. §
(1) A rendkívüli települési támogatás összegének megállapításakor arra kell törekedni, hogy
az hathatós segítséget nyújtson az arra rászorulónak.
(2)1 A rendkívüli települési támogatás eseti jelleggel adható, melynek legkisebb összege - az
(3)-(5) bekezdés kivételével - alkalmanként legalább 3 000 Ft, egy naptári évben – a 12.§
kivételével - legfeljebb összesen 20 000 Ft.
(3) Elemi kár esetén a rendkívüli települési támogatás mértéke legfeljebb az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300%-a lehet.
(4) Elhunyt személy eltemettetésével kapcsolatos költségek mérséklésére a helyben szokásos,
legolcsóbb temetés költségének 10 %-a állapítható meg támogatásként.
(5) A 10.§ (4) bekezdésben meghatározott esetben a támogatás mértéke legfeljebb az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-a lehet.
12. §1
(1) A polgármester kérelemre, jövedelmi és vagyoni helyzetére tekintet nélkül rendkívüli
települési támogatásban részesítheti azt a személyt, aki olyan méltánylást érdemlő,
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, hogy annak átmeneti megoldására
külső segítség nélkül, önállóan képtelen, és a segítség elmaradása helyrehozhatatlan kárt
okoz.
(2) A támogatásról és annak összegéről, méltányossági jogkörében a polgármester határoz. A
támogatás mértéke legfeljebb a nyugdíjminimum tízszerese lehet.
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Szociális célú tűzifajuttatás
13. §
(1) Az önkormányzat a saját tulajdonában, kezelésében lévő erdőből e célra kitermelt
tűzifamennyiség, valamint a szociális célú tűzifa vásárlására az éves költségvetésében
biztosított keretösszeg mértékéig a rászorulóknak természetbeni szociális tűzifajuttatást
biztosít.
(2) Természetbeni szociális tűzifajuttatásra jogosult az a személy, akinek
a) háztartásában élő családtagjainak egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén a 200 %-át, 65 év
feletti egyedül élő személy esetén 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,
b) lakása fával fűthető és rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel,
c) a háztartásban élő személyek egyikének sincs birtokában 2 m3 -nél több tűzifa.
(3) A tűzifa juttatás mértéke háztartásonként legfeljebb 1,5 m3.
(4) A tűzifa juttatás iránti kérelmet minden év szeptember 30-ig lehet benyújtani.
(4) Azonos lakóingatlanban élő személyek fűtési idényenként (minden év október 15-től,
következő év április 15. közötti időszak) csak egy kérelmező részére állapítható meg a
juttatás.
(5) A tűzifa kiszállításáról a támogatás megállapítását követően – a fakitermelés, illetve
vásárlás ütemezésétől függően - az önkormányzat gondoskodik. A tűzifa átvételét a jogosult
a szállítólevél aláírásával köteles igazolni.
Köztemetés
14. §
(1) Az önkormányzat az Szt. 48.§-ában meghatározott szabályok szerint gondoskodik az
elhunyt személy közköltségen, - ha jogszabály másként nem rendelkezik – hamvasztás útján
történő eltemettetéséről.
(2) Mentesíthető a temetési költség megtérítési kötelezettsége alól az az eltemettetésre köteles
személy
a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét, egyedül élő esetén a 150%-át nem haladja meg és a család
hasznosítható vagyonnal, nem rendelkezik,
b) aki egy éven belül több közeli hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott és
megtakarítással nem rendelkezik, az általa korábban megfizetett temetés költségeit
hitelt érdemlő módon igazolja, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő
esetén 250%-át nem haladja meg és családja hasznosítható vagyonnal nem
rendelkezik.
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(3) Az eltemettetésre köteles személy kérelmére a közköltségen történt temetés költségének
részletekben történő megfizetése engedélyezhető a kötelezett szociális körülményeire
tekintettel. A részletfizetés engedélyezésének maximális időtartama 12 hónap.

III. FEJEZET
A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ EGYÉB SZABÁLYOK
15. §
(1) A pénzbeli és természetben nyújtott ellátások iránti kérelem a Bátonyterenyei
Polgármesteri Hivatalban és a Kisterenyei Ügyfélszolgálati Irodán terjeszthető elő, a
Polgármesteri Hivatal által közzétett formanyomtatvány kitöltésével.
(2) Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál az Szt.-ben meghatározott szabályokat kell
alkalmazni.
(3) Az egy főre jutó jövedelem tisztázása érdekében a szociális hatáskört gyakorló szerv az
Szt.-ben foglaltakat figyelembe véve megkeresést intézhet az állami adóhatóság illetékes
igazgatósága felé.
(4) Az ezen rendelet alapján indult eljárás során a lakóhely megállapítása szempontjából a
személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.
(5)1 Aktív korú, rendszeres pénzellátással nem rendelkező és keresőtevékenységet nem
folytató kérelmező, családtag, háztartás tagja esetén - rendkívüli települési támogatás
kivételével - az e rendeletben meghatározott támogatási igény benyújtása esetén be kell
mutatni a munkaügyi kirendeltségnek az igazolását, hatósági bizonyítványát a kérelmező,
családtag,
háztartás
tagja
álláskeresőként
történő
nyilvántartásba
vételéről,
együttműködéséről. Ennek hiányában a kérelmet el kell utasítani.
16. §
(1)1 A települési támogatásra való jogosultság feltétele - a rendkívüli települési támogatás
kivételével -, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete
rendezettségének biztosítására vonatkozó feltételeket teljesítse. A lakókörnyezet
rendezettségének biztosítása körébe tartozik a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen
lakott lakóingatlan udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az
ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának
biztosítására irányuló kötelezettség.
(2) A kérelem elbírálása során a Polgármesteri Hivatal a lakókörnyezet rendezettségének
teljesítését ellenőrizheti.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség nem teljesítése esetén a kérelmezőt
megfelelő, de legalább ötnapos határidő kitűzésével – az elvégzendő tevékenységek konkrét
megjelölésével – a Polgármesteri Hivatalnak fel kell szólítania. Amennyiben a kérelmező
vagy a jogosult a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani.
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(4) Amennyiben a támogatás iránti kérelem a (3) bekezdés szerinti okból elutasításra,
megszüntetésre kerül, ugyanazon lakásra vonatkozóan a döntés jogerőre emelkedésétől
számított három hónapon belül a háztartás egy tagja sem nyújthat be támogatás iránti
kérelmet.
17.§
(1) A támogatás iránti kérelemben foglalt körülmények tisztázására a határozathozatal előtt
környezettanulmány készíthető.
(2) Ha a kérelmező a helyszínen történő környezettanulmány elkészítéséhez nem járul hozzá,
illetve annak elkészítését nem teszi lehetővé, a tényállás tisztázására irányuló eljárás
akadályozása miatt az eljárást meg kell szüntetni.
(3) A kérelmezőt fel kell hívni a kérelmében foglaltak módosítására és havi rendszeres
kiadásainak igazolására abban az esetben, ha a helyszínen készített környezettanulmány a
kérelmében foglaltakat nem támasztja alá.
18.§
(1) A pénzbeli és természetben nyújtott ellátások megállapítását határozatban kell rögzíteni. A
határozatban a támogatásban részesülő figyelmét fel kell hívni a jogosulatlanul és
rosszhiszeműen igénybe vett támogatás visszafizetésére, valamint a rendszeres ellátásban
részesülőt tájékoztatni kell arra vonatkozóan, hogy a jogosultsága feltételeit érintő lényeges
tényeket 15 napon belül köteles bejelenteni.
(2) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatás visszafizetésére az Szt.
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) A nem rendszeres támogatások házipénztárból történő kifizetése csak elemi kár, kórházi
kezelés, gyógyszerkiváltás, okiratok pótlása, valamint elhunyt személy eltemettetésének okán
megállapított támogatás esetén lehetséges, minden más esetben a kifizetés postai vagy banki
átutalással történik.

IV. FEJEZET
AZ EGYES PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS
ELLÁTÁSOKKAL KAPCSOLATOS HATÁSKÖRÖK ÁTRUHÁZÁSA
19. §
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ezen rendeletben meghatározott
ellátásokkal valamint a köztemetéssel kapcsolatos hatáskörök gyakorlását a polgármesterre
ruházza át.

10

V. FEJEZET
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
20. §
(1) E rendelet alkalmazásában az Szt.-ben meghatározott értelmező rendelkezéseket kell
alkalmazni.
(2) E rendelet alkalmazása során a helyben szokásos legolcsóbb temetés elismert költsége:
130 000 Ft.
VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
21. §
(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, valamint az Szt.
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Ezen rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.
(3) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályukat vesztik a szociális ellátások
igénybevételéről szóló 6/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító
18/2011.(IX.01.), 5/2012.(II.16.), 14/2013.(X.31.), 22/2013.(XII.19.), 13/2014.(XI.28.)
önkormányzati rendeletek.
Bátonyterenye, 2015. február 25.
N a g y – M a j d o n József
polgármester

dr. L e n g y e l Tamás
jegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bátonyterenye, 2015. február 27.
dr. L e n g y e l Tamás
jegyző

1.
2.

Módosította: 13/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2015. szeptember 30.
Módosította: 11/2016.(IX.01.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2016. szeptember 2.

Záradék:
Az egységes szerkezetbe foglalás hiteléül.
Bátonyterenye, 2016. szeptember 1.
dr. Lengyel Tamás
jegyző
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Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.)
önkormányzati rendelet melléklete2

Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmező személyes adatai
Neve: ……………………………………………………………………………………………………..
Születési neve: …………………………………………………………………………………………...
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………
Születési hely, év, hó, nap: ………………………………………………………………………………
Lakóhely: ………………………………………………………………………………………………...
Tartózkodási hely: ……………………………………………………………………………………….
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: …………………………………………………………………..
II. A kérelmező és a háztartás valamennyi tagjának vagyona

A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
címe……………………………………………………………………………………….. város/község
…………………………………………………………………….. út/utca ……..……………….. hsz.
alapterülete: …………. m2, tulajdoni hányad: ……………………., a szerzés ideje: …..…………. év
Becsült forgalmi érték:* ………………………………… Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen/nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
címe …..…………………………………………………………………………………… város/község
……………………………………………………………………… út/utca ……………………….hsz.
alapterülete: …………. m2, tulajdoni hányad: ……………………, a szerzés ideje: ……………….. év
Becsült forgalmi érték:* …………………………………. Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat):
Megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs, stb.) : …………………….
címe ……………………………………………………………………..………………… város/község
………………………………………………………………………... út/utca ……………………. hsz.
Alapterülete: ………… m2, tulajdoni hányad: ……………………, a szerzés ideje: ………………. év
Becsült forgalmi érték.:* …………………………………... Ft
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4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: ………………………………………….
címe ………………………………………………………………………………..……… város/község
………………………………………………………………………… út/utca …………...………. hsz.
alapterülete: …………… m2, tulajdoni hányad: ………………….., a szerzés ideje: …………….. év
Becsült forgalmi érték:* …………………………………… Ft
B. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű:
a) személygépkocsi ………………………………… típus ……………………………..…… rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ………………………………………………………………….
Becsült forgalmi érték:** …………………………………. Ft
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: …………………………….típus
……………………. rendszám, a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ……………………………….
Becsült forgalmi érték:** ………………………………….. Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő
adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: …………… év …………………………… hó ……… nap
……………………………………..
aláírás
Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyonból egynél többel rendelkezik, akkor a
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni.
Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi
értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.”

