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Jegyzőkönyv
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2013.03.07-i rendkívüli  üléséről készült

Helye: Báránd  Községi  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatal 
Tanácskozó terme, 4161 Báránd, Kossuth tér 1.

Jelen vannak: Dr. Kovács Miklós (polgármester)
Ulveczki Lajosné (alpolgármester)
Erdeiné Hákli Ildikó (képviselő)
Erdős Zsolt (képviselő)
Dr. Késmárki-Kodak András (képviselő)
Kiss Gyuláné (képviselő)
Papp László Csaba (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Meghívott vendégek: Borbély Vilmosné
Horgosi-Takács Andrea

Dr. Kovács Miklós polgármester
Szeretettel köszönt mindenkit. Napirendi pontokkal kapcsolatosan felvételre kerül a települési 
szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása, a közös hivatal 
szervezeti  és  működési  szabályzatával  kapcsolatos  előterjesztés,  szociális  rendelet 
módosítása.  Megkérdezi,  van  e  valakinek  a  napirendi  pontokkal  kapcsolatosan  egyéb 
javaslata,  előterjesztése.  A  képviselőknek  más  módosító  javaslatuk  nem volt  így  az  ülés 
napirendjét a testület  az alábbiak szerint fogadta el 7 igen szavazattal,  nem és tartózkodás 
nélkül:

37/2013(III. 7.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen ülésének 
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. 2013. évi költségvetés elfogadása
2. Költségvetési kitekintő
3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 

közszolgáltatásról szóló 5/2012.(II.28.) KT. Rendelet módosítása
4. Báránd Község Önkormányzat Képviselő- testületének a rászorulók 

részére nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 5/2011.(VI.23.) KT rendelet hatályon kívül 
helyezése és új rendelet alkotása

5. Szervezeti és Működési Szabályzat
6. Különfélék

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondta,  hogy Báránd Községi Önkormányzatnak Szervezeti  és Működési Szabályzatáról 
szóló rendelete  alapján jegyzőkönyv  hitelesítőt  kell  választani.  A szokásrend szerint  Papp 
László Csaba képviselőt javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.
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Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdés, hozzászólás. Miután nem volt, szavazást rendelt 
el, melynek eredményeként a testület 6 igen szavazattal, és 1 tartózkodás mellett meghozta a 
következő határozatot:

38/2013.(III. 7.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Papp László Csaba 
képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Papp László Csaba képviselő
1. napirendi pont
2013. évi költségvetés elfogadása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkéri  a  pénzügyi  bizottság  elnökét  Papp  László  Csabát,  hogy  ismertesse  a  pénzügyi 
bizottság döntését.
Papp László Csaba képviselő
A  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta,  elfogadta  és  javasolja  a  Képviselő-  testületnek  az 
elfogadását. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Kiegészítésként elmondja, hogy sokat nem szeretne hozzáfűzni,  azt gondolja az elmúlt két 
ülésen elég sokat beszéltek már a költségvetésről. Megemlíti, hogy a Belügyminisztérium felé 
megküldésre került a költségvetés. Jelen pillanatban az államtitkárság vezetője részéről nem 
érkezett visszajelzés. Egy két nyilatkozatot lehetett látni a médiában, ami arra utalt, hogy az 
év  folyamán  várható  lesz  a  feladatfinanszírozás  rendszerének  korrekciós  kiegészítése.  Az 
előterjesztés is tartalmazza, hogy a költségvetést egy bizonyos működési illetve 2 millió Ft 
értékű felhalmozási hiánnyal tudtuk tervezni. Ez azt jelenti, hogy a finanszírozására jelenleg 
csak akkor lesz lehetőség,  ha állami támogatás, kiegészítés kerül meghatározásra.  A hiány 
összege  11 790 000  Ft,  ami  jelen  pillanatban  fennáll,  ez  a  működési  és  a  felhalmozási 
hiányból tevődik össze. A kimutatott 2 millió Ft felhalmozási hiányfinanszírozása érdekében 
a  stabilitási  törvény  értelmében  hitelfelvételét  terveztük  be.  Likvid  hitelfelvételre  lesz 
szükség, amit év végével vissza kell fizetni. 
Az előterjesztés részletesen tartalmazza mind a bevétel mind a kiadás előirányzati oldalát. 

Megkérdezi  a  Képviselő-  testületet  ki  az  aki  ebben a  formában a  2013.  évi  költségvetést 
elfogadja?
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet fogadta el:

4/2013.(III.7.) számú Képviselő-testületi rendelet:

BÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

4/2013. (III.7.) számú rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Az önkormányzat  képviselő-testülete  az államháztartásról  szóló 2011.  évi  CXCV. törvény 
 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi 
bizottság írásos véleményét a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
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1. § A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és 
az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

     331.299 e Ft Költségvetési bevétellel
     331.299 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 
kiadások  jogcímenkénti  megoszlását  önkormányzati  szinten,  továbbá  a  finanszírozási 
bevételeket  és kiadásokat  a rendelet  1. melléklete alapján határozza  meg a  képviselő-
testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(4)  A  költségvetési  bevételek  és  költségvetési  kiadások  előirányzat  csoportok,  kiemelt 
előirányzatok  és  azon  belül  kötelező  feladatok,  önként  vállalt  feladatok,  állami 
(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 3.1,3.2.,3.3 mellékletek részletezik.

(5)A  Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi –finanszírozási műveletek és az        előző 
évi  pénzmaradvány  nélküli-összesített  bevételeinek  és  kiadásainak  különbözeteként  a 
költségvetési hiány összegét 11.790 e Ft-ban állapítja meg.

- A hiányból a tárgyévi működési célú költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként 
jelentkező működési hiány összege 9.790 e Ft,melynek finanszírozására kiegészítő támogatást 
igényel az önkormányzat.

-   A  hiányból  a  tárgyévi  felhalmozási  célú  költségvetési  bevételek  és  kiadások 
különbözeteként jelentkező felhalmozási hiány összege 2.000 e Ft.       

A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési 
célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 
10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében 
a  hiány  külső  finanszírozása  fejlesztési  hitelből  /vagy/  az  előző  év(ek)  költségvetési 
maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A  Képviselő-testület  az  önkormányzat  2013.  évi  költségvetését  részletesen  a  következők 
szerint állapítja meg:

 (l)A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését 
331.299 e Ft bevétellel 

    331.299 e Ft kiadással 
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Ezen belül: 

a.) működési célú bevételt 314.023 e Ft-ban
kiegészítő támogatást                                   9.790 e Ft-ban

      b.) működési célú kiadásokat 323.813 e Ft-ban 
ebből: 
- a személyi juttatások kiadásait 132.560 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat   26.183 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 100.610 e Ft-ban
- a szociális és egyéb juttatásokat   64.460 e Ft-ban 
c.) a felhalmozási célú bevételt     5.486 e Ft-ban 
    finanszírozási bevételt                                         2.000 e Ft-ban
d.) a felhalmozási célú kiadást:     7.486 e Ft-ban 
ebből: 
- a beruházások összegét     2.000 e Ft-ban 
- a felhalmozási célú pénzeszközátadást     5.486 e Ft-ban 
állapítja meg. 

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

 (2) Az  Önkormányzat  gazdálkodásának  biztonságáért  a  képviselő-testület,  a  gazdálkodás 
szabályszerűségéért a polgármester felelős.

 (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell 
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. 

 (4) A költségvetési szerveknél  jutalom nem tervezhető.

 (5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke 
eléri az éves  eredeti  kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot,  és a 
tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a 
költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A  költségvetési  szerv  vezetője  köteles  a  tartozásállományról  adatot  szolgáltatni.  A 
költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges 

                                                          -2-

       adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 
5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

 (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a 
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

 (8)  A  finanszírozási  bevételekkel  és  kiadásokkal  kapcsolatos  hatásköröket  a  Képviselő-
testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az  önkormányzat  bevételeinek  és  kiadásainak  módosításáról,  a  kiadási  előirányzatok 
közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. 
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 (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, 
a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. 

(3) A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - 
az  első  negyedév  kivételével  -  negyedévenként,  de  legkésőbb  az  éves  költségvetési 
beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési 
rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait 
zárolja,  azokat  csökkenti,  törli,  az  intézkedés  kihirdetését  követően  haladéktalanul  a 
képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A  költségvetési  szerv  alaptevékenysége  körében  szellemi  tevékenység  szerződéssel, 
számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási  előirányzat  csak a személyi 
juttatások terhére növelhető.

(5) Amennyiben  az  önkormányzat  év  közben  a  költségvetési  rendelet  készítésekor  nem 
ismert  többletbevételhez  jut,  vagy  bevételei  a  tervezettől  elmaradnak,  arról  a 
polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. 

 (6) A  képviselő-testület  által  jóváhagyott  kiemelt  előirányzatokat  valamennyi  önállóan 
működő  és  gazdálkodó  költségvetési  szerv,  valamint  a  munkamegosztási 
megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési 
szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett 
az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az  önállóan  működő  költségvetési  szerv  az  alapfeladatai  ellátását  szolgáló  személyi 
juttatásokkal  és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival 
minden  esetben,  egyéb  előirányzatokkal  a   munkamegosztási  megállapodásban 
foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan  működő  és  gazdálkodó  költségvetési  szerv  által  a  (önállóan  működő  és 
gazdálkodó,  vagy  önállóan  működő)  költségvetési  szerv  számára  ellátott  feladatok 
fedezetéül  az  önállóan  működő  és  gazdálkodó  költségvetési  szerv  nyilvántartásaiban 
elkülönített  előirányzatok szolgálnak, amelyet  az önállóan működő költségvetési  szerv 
érdekében használ fel.

(4) Az  önállóan  működő  költségvetési  szerv  feladatai  ellátásáról,  munkafolyamatai 
megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és 
gazdálkodó  költségvetési  szerv  költségvetésében  részére  megállapított  előirányzatok 
takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi  költségvetési  szerv  vezetője  köteles  belső  szabályzatban  rögzíteni  a 
működéshez,  gazdálkodáshoz  kapcsolódóan  a  gazdálkodás  vitelét  meghatározó 
szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a 
szükséges módosításokat végrehajtani.  A szabályozásbeli  hiányosságért,  a felelősség a 
mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A polgármesteri  (önkormányzati)  hivatal,  valamint  a  költségvetési  szervek  az  évközi 
előirányzat-módosításokról  a  jegyző  által  elrendelt  formában  kötelesek  naprakész 
nyilvántartást vezetni.
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7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében 
valósul  meg,  melynek  létrehozásáért,  működtetésért  és  továbbfejlesztéséért  az 
önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) A belső  ellenőrzés  megfelelő  működtetésről  és  a  függetlenség  biztosításáról  a  jegyző 
köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet  2013. március 8-án lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti:

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem: 2013. március 7.

Dr. Kiss Gyula
jegyző

2. napirendi pont
Költségvetési kitekintő

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkéri  a  pénzügyi  bizottság  elnökét  Papp  László  Csabát,  hogy  ismertesse  a  pénzügyi 
bizottság döntését.
Papp László Csaba képviselő
A  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta,  elfogadta  és  javasolja  a  Képviselő-  testületnek  az 
elfogadását. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Kiegészítésként elmondta, hogy minden évben a stabilitási törvény szerint el kell fogadni egy 
középtávú  tervet,  az  elkövetkező  időszakra  vonatkoztatva.  Ez  azt  jelenti,  hogy  az 
elkövetkezendő  3  évre  le  kell  képezni  a  várható  bevételek  alakulását.  Az  adósságot 
keletkezető  ügyletből  származó  fizetési  kötelezettség  nem  haladhatja  meg  az  adott  év 
bevételének 50%-át. 10 millió Ft mértékhatárig nem kell kormány hozzájárulás felhalmozási 
hitel igénybevételére.

Megkérdezi a Képviselő- testületet ki az aki elfogadja középtávú tervet?
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet fogadta el:

39/2013.(III. 7.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  az 
államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  29.  §  (3) 
bekezdése értelmében az önkormányzat középtávú tervét, amely 
saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése 
szerinti  adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési 
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kötelezettségeinek  a  költségvetési  évet  követő  három  évre 
várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Báránd  Községi  Önkormányzat  Áht.  29.§(3)  bekezdése  szerinti  középtávú  tervezésre 
vonatkozó kimutatása:

ezer Ft
Megnevezés 2013.év 2014.év 2015.év 2016.év
1. Saját bevétel 13.900 13.700 13.900 13.900
- helyi adókból származó bevétel 12.800 12.500 12.800 13.300
- önk. vagyon ért. szárm. bev. 700 700 700 700
- osztalék
- tárgyi eszk. ért.
- bírság, pótlék 400 500 400 200
2. Hitelfelvételi korlát (Stab.t. 6.950 6.850 6.950 6.950
    10.§.(3) bek)
3. Adósságot keletk. ügyl. eredő 1.000 1.000
    fiz.köt.
- hiteltartozás 1.000 1.000
- értékpapír kib. eredő fiz.köt.
- váltó kib. eredő fiz. köt.
- pénzü. lízing
- visszavás. köt.
- éven túli hlasztott fiz.
- fedezeti betét

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Dr. Kiss Gyula jegyző

3. napirendi pont
A települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  hulladékkezelési  közszolgáltatásról  szóló 
5/2012.(II.28.) KT. Rendelet módosítása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot. Átadja a szót Jegyző Úrnak.
Dr. Kiss Gyula jegyző
A kormányhivatal a tegnapi nap folyamán küldte meg az erre vonatkozó levelet, 2013. január 
1.-től  már  nincs  hatásköre  a  Képviselő-  testületnek  a  hulladékgazdálkodás  díjának  a 
meghatározásában.  Ezt  korábban már  Polgármester  Úr ismertette.  A hulladékgazdálkodási 
törvény  rendelkezése  alapján  a  rendeletből  hatályon  kívül  kell  helyezni  a  Képviselő- 
testületnek a díjmegállapítására vonatkozó jogosultságát. 
 
Megkérdezi  a Képviselő- testületet, ki az aki ezzel a módosítással elfogadja-e a rendeletet?
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet fogadta el:

5/2013.(III.7.) számú Képviselő-testületi rendelet:

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő –testületének
5/2013. (III.7) KT rendelete

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő –testületének, 
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a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
5/2012.(II.28) KT rendeletének módosításáról

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alaptörvénye  32.  cikkének  (2)  bekezdése 
alapján,  a  Magyarország  helyi  önkormányzatiról  szóló  2011.  évi.  CLXXXIX.  törvény  42.§  1. 
pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva,  a  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 5/2012.(II.28) KT rendeletét a következők szerint módosítja:

1.§ Az 5/2012.(II.28) KT rendelet 10.§-a, 2013. március 8. napjától hatályát veszti.

2.§ Az 5/2012.(II.28) KT rendelet 3. számú melléklete 2013. március 8. napjától hatályát veszti.

3.§ Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem: 2013. március 7.

Dr. Kiss Gyula
jegyző

4. napirendi pont 
Báránd Község Önkormányzat Képviselő- testületének a rászorulók részére nyújtható 
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2011.(VI.23.) KT 
rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet alkotása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot. Átadja a szót Jegyző Úrnak.
Dr. Kiss Gyula jegyző
A  járások  kialakítása,  a  közös  hivatal  létrejötte,  jogalkotásról  szóló  törvény  változásai 
valamint a költségvetési okok miatt módosításra került a szociális rendelet. A régi rendelet 
hatályon kívüli helyezésével új rendelet alkotása vált szükségessé. Járások kialakításával több 
hatáskör  is  kikerült  a  jegyző  hatásköréből.  A  polgármester  hatáskörében,  ill.  átmeneti 
segélyben,  a  polgármesternek  az  egyszeri  átmeneti  segélyhez  kapcsolódó  hatásköre  lett 
megváltoztatva,  amely  visszakerült  a  Bizottság  hatáskörébe.  Átmeneti  segélyek  közül 
kivételre  került  a  kivételes  méltányosságból  adható  átmeneti  segély.  Temetési  segélyezési 
forma került kivételre. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Pár pontosítást javasolna, 11.§ -ban  a Körzeti Földhivatal illetékese a Járási Hivatal szakig. 
Szerve. A 19.§ -ban nem Polgármesteri Hivatal hanem Közös Önkormányzati Hivatal, 24.§ 
-ban nem Képviselő- testület hanem Oktatási és Szociális Bizottság.
Javasolja hogy a 29.§ (3) –as bekezdésben a kamatmentes kölcsön összege ne 100 000 Ft, 
hanem legalább a fele vagy még kevesebb legyen. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
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A rendelet  első  tervezetében  a  kamatmentes  kölcsön teljesen  kivételre  került,  arra  is  van 
lehetőség, hogy kivételre kerüljön.

A  Képviselő-  testület  tagjai  megvitatták,  és  javasolják  kerüljön  kivételre  a  kamatmentes 
kölcsön. 

Dr. Kovács Miklós polgármester
A 29.§ (3) pont kivételre kerül a rendelet-tervezetből.

Kiss Gyuláné képviselő
Átmeneti segély megállapításánál, amennyiben más szociális juttatást kap kizáró ok?
Dr. Kiss Gyula jegyző
Nem  jogosult  átmeneti  segélyre  az,  aki  a  létfenntartását  veszélyeztető  rendkívüli 
élethelyzetére tekintettel más eseti szociális ellátásban részesül.

A Képviselő- testület tagjai megvitatták, és javasolják kerüljön kivételre a 24.§ (2) –es pont is. 

Dr. Kovács Miklós polgármester
A 24.§ (2) –es pont kivételre kerül a rendelet-tervezetből.

Megkérdezi a Képviselő- testületet, ki az, aki ezekkel a módosításokkal elfogadja-e a szociális 
rendeletet?
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet fogadta el:

6/2013.(III.7.) számú Képviselő-testületi rendelet:

Báránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2013. (III.7) számú Képviselő-testületi rendelete

a rászorulók részére nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi  önkormányzatiról szóló 2011. 
évi.  CLXXXIX.  törvény  42.§  1.  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva,  a  szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény /továbbiakban: Szt./ 26. §; 32.§. (3) 
bekezdés,  37.§  (1)  bekezdésében,  37/A.§  (3)  bekezdésében,   a  45.  §  (1)  bekezdés,  46.§  (1) 
bekezdésében, a 47. § (2) bekezdés, 48. § (4) bekezdés és az 50. §. (3) bekezdés, valamint a 132.§. (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

I.
A rendelet célja, alapelvei, hatálya

1.§  E rendelet célja, hogy a település lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza a helyi 
önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások
- formáit,
- szervezetét,
- a szociális ellátás iránti kérelem benyújtásának módját és egyéb eljárási szabályokat,
- a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint
- érvényesítésének garanciáit.

2.§ A rendelet megalkotásánál és alkalmazásánál alapelvként kell tekinteni, hogy
a.) a támogatás alapegysége a család, illetve
b.) a hatékonyabb felhasználás érdekében növekedjenek a természetbeni ellátások.

3.§ A rendelet területi hatálya Báránd Község közigazgatási területére terjed ki.
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4.§  (1)  A  rendelet  személyi  hatálya  kiterjed  az  Szt.  3.  §  (1)  bekezdésében  foglaltakon  túl  azon 
hajléktalan személyekre,  akik az önkormányzat  illetékességi területét jelölték meg tartózkodási 
helyként az adott szociális ellátás igénybevételekor megtett nyilatkozatukban.

(2) A rendelet hatálya az átmeneti segély,  étkeztetés, szállás biztosítása tekintetében – amennyiben 
ezen ellátások hiánya a rászorulóknak az életét, testi épségét veszélyezteti – az (1) bekezdésben 
foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek 
beutazásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon 
tartózkodó állampolgáraira is.

(3) Jelen rendelet személyi hatálya kiterjed továbbá az Szt. 3. § (3) bekezdésében, valamint az 1997. 
évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 4.§-ban meghatározottakra.

II.
Hatásköri szabályok

5.  §  (1)  A pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  megállapításának  hatásköre  a Képviselő-
testületet,  a  jegyzőt,  a  Szociális törvényben,  az  Önkormányzati  SZMSZ-ben  illetve  jelen 
rendeletben foglaltak szerint.

6. § (1) A Képviselő-testület hatáskörébe az alábbi ellátások tartoznak:
- egyszeri, valamint időszakos átmeneti segély,
- temetési segély.

(2) Jogszabály által delegált saját hatáskörben jár el a
a) Polgármester:

- köztemetés megállapítása.
b) Jegyző:

- közgyógyellátás / méltányossági/,
- Az aktív korúak ellátási kategóriáján belül:
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
- rendszeres szociális segély.
- lakásfenntartási támogatás.

III.
Eljárási rendelkezések

7.§ A szociális ellátásra jogosultságát a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá 
a  hatósági  ellenőrzésre  a  2004.  évi  CXL.  törvény  (a  továbbiakban:  Ket.)  rendelkezéseit  kell 
alkalmazni.

8.§ Báránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, 
köteles  az  arra  rászorulónak átmeneti  segélyt,  étkeztetést,  illetve  szállást  biztosítani,  ha  ennek 
hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.

9.§ (1) A szociális ellátás igénybevétele iránti kérelmeket a Bárándi Közös Önkormányzati Hivatalnál 
lehet írásban, jelen rendelet mellékletét képező formanyomtatványokon előterjeszteni.

(2)  A  kérelemhez  csatolni  kell  a  kérelmező  és  családja  jövedelmi  viszonyairól  szóló,  e  rendelet 
melléklete,  és  a  63/2006.(III.27.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban  Kr.)  mellékletei  szerinti 
nyilatkozatot, valamint igazolásokat, bizonyítékokat, amelyeket a jogszabály az egyes esetekben, 
az egyes ellátási formák esetében előír, valamint az ügy érdemi elbírálásához elengedhetetlenül 
szükségesek.

(3)  Az  Szt.-ben  szabályozott,  szociális  rászorultságtól  függő  rendszeres  pénzellátást  igénylők  e 
rendelet melléklete szerinti  vagyonnyilatkozat megtételére kötelesek, ha egyéb esetben arról az 
Szt. és Kr. másként nem rendelkezik.

10.§ Az Szt. és az e rendelet alapján rendszeres ellátásban részesülő személy a jogosultság feltételeit 
érintő lényeges tények,  körülmények  /pl.  az Szt.  4.§. (1)  bekezdés b) pontjában meghatározott  
vagyoni és jövedelmi helyzetben bekövetkezett változást / megváltozásáról köteles 15 napon belül a 
Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Csoportját értesíteni.
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11.§  Amennyiben az adott  ellátás hatáskörének gyakorlója vagy az ügyintéző indokoltnak tartja  a 
jövedelemnyilatkozatban  közölt  adatok  valódisága  (jövedelem,  családban  élők száma)  és  a 
kérelmező általános szociális helyzete az alábbi módon ellenőrizhető:

a. Az önkormányzat rendelkezésére álló adatok felhasználásával
(lakcímnyilvántartás, illetve egyéb nyilvántartások ellenőrzése)
b. Számlák bekérésével (vélelmezett jövedelem megállapításához)
c. Környezettanulmány készítésével
d. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal megkeresésével (jövedelemre
vonatkozóan, értékmegállapítások tekintetében)
e. illetékes földhivatal megkeresésével (Önkormányzat által
alkalmazott Takarnet szolgáltatás alkalmazásával)

12.§  (1)  A  megállapított  pénzbeli  ellátások  kifizetésére  határozat  alapján  a  Bárándi  Közös 
Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportjának ügyintézője jogosult, aki további feladatként

a) az ellátások kifizetéséről pénzügyi nyilvántartást vezet, illetve
b)  gondoskodik  az  ellátásokkal  összefüggő  járulékfizetési,  pénzügyi  elszámolási  és 
visszaigénylési feladatok végrehajtásáról.

(2)  Az ellátások a  pénzbeli  és természetbeni  szociális  ellátások igénylésének és  megállapításának, 
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet rendelkezései 
szerint kerülnek folyósításra.

13.§ (1) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátást meg kell szüntetni és a támogatásban 
részesülőt  kötelezni  kell  a  pénzbeli  szociális  ellátás  visszafizetésére,  a  természetben  nyújtott 
ellátás  esetén  a  dolog  visszaszolgáltatására  vagy  a  szolgáltatásnak  megfelelő  pénzegyenérték 
megfizetésére.

(2)  A jogosulatlanul  és rosszhiszeműen igénybe  vett  ellátás keretében kapott  támogatást  a  Polgári 
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 232.§. (2) bekezdésében meghatározott kamattal 
megemelve egy összegben kell visszafizetni. Részletfizetési kedvezmény adható, amennyiben a 
visszafizetésre kötelezett  családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén 150 %-át. A részletfizetés időtartama 
az 50.000 Ft-ot meg nem haladó visszafizetési kötelezettségénél a 6 hónapot, az ennél nagyobb 
mértékű visszafizetés esetén a 12 hónapot nem haladhatja meg.

(3) Különös méltánylást  igénylő esetben a visszafizetés összege legfeljebb 25 %-kal  csökkenthető 
vagy a  kamat  összege elengedhető,  ha  a  családban az  egy főre  jutó jövedelem nem éri  el  az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegét.

IV.
Szociális ellátások formái

A;
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

14.§ A jogosult kérelmezők számára az alábbi szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 
nyújthatók:

- foglalkoztatást helyettesítő támogatás
- rendszeres szociális segély
- egyszeri átmeneti segély
- időszakos átmeneti segély

B;
Természetben nyújtott szociális ellátások

15. § Az alábbi szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni 
szociális ellátásként is nyújthatók:

- rendszeres szociális segély, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatás;
- átmeneti segély /egyszeri, illetve időszakos/

V.
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Az egyes – szociális rászorultságtól függő – pénzbeli ellátások

Aktív korúak ellátása

16. §  (1) A jegyző az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása tárgyában előterjesztett 
kérelmet az Szt. 33.§.-34.§.-aiban foglaltak alapján bírálja el.

(2)  Az  a  személy,  akinek  aktív  korúak  ellátására  való  jogosultságát  megállapították,  az  alábbi 
ellátásokra jogosult vagylagosan:

- foglalkoztatást helyettesítő támogatás, vagy
- rendszeres szociális segélyben részesülhet, vagy
- közfoglalkoztatásban vehet részt.

(3) Az aktív korúak ellátásán belül a jogosultság megállapításának – az Szt.-ben foglaltfeltételein túl - 
a kérelmező lakókörnyezetének rendezettsége is feltétel, melybe az alábbiak tartoznak:

a)  A  kérelmező  által  életvitelszerűen  lakott  lakás  vagy  ház  és  annak  udvara,  kertje 
megfelelő, gaztól, hulladéktól és egyéb szennyező anyagtól mentes tisztán tartása,
b) Kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, téli időszakban
síkosság- és hómentesítése,
c)  Az  ingatlan  állagának  és  rendeltetésszerű  használhatóságának,  valamint  higiénikus 
állapotának biztosítása.

(4) Fenti  feltételek megfelelő teljesítésének ellenőrzésére, illetve környezettanulmány készítésére a 
Bárndi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője által kijelölt dolgozók jogosultak.

(5)  Amennyiben  az  ellenőrzés  során  megállapításra  kerül,  hogy  a  kérelmező  lakókörnyezetének 
rendezettsége nem a rendeletben előírtaknak megfelelő, úgy a kérelmezőt, illetve a jogosultat a 
jegyző 5 napos határidő tűzésével és a konkrét feladatok megjelölésével felszólítja a megfelelő 
állapot teljesítésére.

(6) A határidő eredménytelen elteltét követően a jegyző az aktív korúak ellátására irányuló kérelmét 
elutasítja,  illetve,  valamint  amennyiben  az  aktív  korúak  ellátására  jogosult  személy  a 
lakókörnyezete rendben tartására vonatkozó,  (3) bekezdése szerinti  feltételeknek - a felszólítás 
ellenére  -  nem tesz  eleget,  foglalkoztatást  helyettesítő  támogatás  estén  az  ellátás  összegének 
folyósítását  megszünteti,  rendszeres  szociális  segély  esetén  pedig  az  ellátás  összegének 
folyósítását egy hónapra felfüggeszti.

Rendszeres szociális segély

17.§  (1)  A települési  önkormányzat  jegyzője  rendszeres  szociális  segélyt  meg  az  Szt.  37.  §-ában 
foglaltak alapján.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl rendszeres szociális segélyre jogosult az a személy is,
a, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 70 %-át nem haladja meg;
b,  aki  egészségi  vagy mentális  állapota  miatt  nem képes  a  közcélú  foglalkoztatásban 
történő tényleges munkavégzésre.

(3) A (2) bekezdésben felsorolt jogosult személyi kategóriáknak való megfelelőség alátámasztására a 
kérelmező az alábbi dokumentumokat köteles kérelméhez csatolni:

a) a (2) bekezdés a) pontja tekintetében az egész családra vonatkozó jövedelemigazolást;
b)  az  egészségi  állapotbeli  alkalmatlanság  igazolására  szakorvosi,  vagy 
foglalkozásegészségügyi  orvosi  igazolást;  a  mentális  állapotbeli  alkalmatlanság 
igazolására szakorvosi igazolást.

Együttműködési kötelezettség

18.§  (1)  A  rá  irányadó  nyugdíjkorhatárt  öt  éven  belül  betöltő,  valamint  a  14  éven  aluli  kiskorú 
gyermeket  nevelő,  aktív  korúak  ellátására  jogosult  személy  a  rendszeres  szociális  segély 
folyósításának feltételeként a Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal által kijelölt szervvel köteles 
együttműködni, melynek keretében
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a) az együttműködésre kijelölt szervnél kérelmezi a nyilvántartásba vételét;
b) a beilleszkedését segítő programban való részvételről írásban megállapodik az 
együttműködésre kijelölt szervvel;
c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat.(Szt. 37/A. § (1) bek.)

(2)  A  Képviselő-testület  az  együttműködés  intézményi  feltételeiről  a  Támasz  Szociális 
Alapszolgáltatási  Központ  Családsegítő  Szolgálata  /4161  Báránd, Kossuth  tér  4./  útján 
gondoskodik. /Továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv/

Az együttműködés eljárási szabályai, az együttműködési kötelezettség megszegésének esetei:

19.§  (1)  A  Bárándi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Igazgatási  Csoportja  a  kérelmezőt  a  kérelem 
benyújtásakor tájékoztatja

– a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeiről, valamint
– az együttműködésre kijelölt szerv megnevezéséről, elérhetőségéről.

(2)  A  segélyezett  köteles  a  rendszeres  szociális  segély  megítéléséről  szóló  határozat  jogerőre 
emelkedését követő 15 napon belül személyesen megkeresni az együttműködésre kijelölt szervet 
azért, hogy ott nyilvántartásba vetesse magát.

(3) Az együttműködésre kijelölt  szerv számára az Igazgatási Csoport a rendszeres szociális segély 
megítéléséről  szóló  határozatot  annak  jogerőre  emelkedésétől  számított  3  munkanapon  belül 
megküldi.

(4) Az együttműködésre kijelölt szerv ellenőrzi, hogy a hivatal által megküldött rendszeres szociális 
segélyt  megállapító  határozat  jogosultja  a  (2)  bekezdésben  meghatározott  határidőre 
nyilvántartásba vetette-e magát.

(5)  Ha  a  segélyezett  nem  tesz  eleget  a  (2)  bekezdésben  meghatározott  kötelezettségének,  az 
együttműködésre  kijelölt  szerv  a  (2)  bekezdésben  meghatározott  határidő  lejártát  követő  10 
munkanapon  belül  írásban  felszólítja  a  segélyezettet  a  nyilvántartásba  vételi  kötelezettsége 
teljesítésére, illetve vizsgálja a határidő mulasztásának okát.

(6) Ha a segélyezett a (5) bekezdésben meghatározott kötelezettségének a felszólítás kézhezvételétől 
számított újabb 15 napon belül nem tesz eleget, az együttműködésre kijelölt szerv tájékoztatja a 
Hivatalt arról, hogy a segélyezett az együttműködési kötelezettségének nem tett eleget.

(7) Az együttműködésre kijelölt szerv
– a megjelent kérelmezőt nyilvántartásba veszi,
– a nyilvántartásba vételt követően tájékoztatja:
– a beilleszkedést segítő program előkészítésének menetéről,
– a beilleszkedést segítő programok típusairól,
– az együttműködési szabályokról való megállapodási kötelezettségről,
– kidolgozza a segélyben részesülő személy szociális helyzetének és mentális
állapotának megismeréséhez szükséges megbeszélés, tájékozódás alapján az egyéni
élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot,
– a beilleszkedési programról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást
köt.
– folyamatosan kapcsolatot tart a segélyezett személlyel és legalább 3 havonta
személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést elősegítő programban
foglaltak betartását,
– legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program
végrehajtásáról, és amennyiben szükséges-a nem foglalkoztatott személy
bevonásával - módosítja a programot.

(8) Az együttműködésre kijelölt szerv
- jelzi a jegyzőnek, ha a nem foglalkoztatott személy együttműködési kötelezettségének 
nem tesz eleget,
- megküldi a jegyzőnek a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról szóló értékelését, 
ezzel tájékoztatja a program végrehajtásáról.
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20.§ A beilleszkedést segítő programok típusai:
a) kapcsolattartás az együttműködésre kijelölt szervvel,
b) egyéni képességet fejlesztő foglalkozáson való részvétel,
c) életmódformáló foglalkozáson való részvétel,
- az életvezetési képesség minőségét és javítását célzó:
- egyént (és családját) érintő személyes megbeszélések, és
- csoportos foglalkozások,
-  a  különböző  problémák  kezelésére,  feltárására  megoldást  bemutató  előadásokon 
(pl.:alkoholizmus, drog, játékszenvedély stb.),
d) munkavégzésre történő felkészülési programban való részvétel,
e)  a  felajánlott  és  az  iskolai  végzettségének  megfelelő  oktatásban,  képzésben  való 
részvétel,  különösen  az  általános  iskolai  végzettség  és  az  első  szakképesítettség 
megszerzése.

21.§ (1) Az együttműködésre kijelölt szerv felveszi a kapcsolatot, illetve folyamatos kapcsolatot tart 
azokkal a szervekkel, melyek a beilleszkedést segítő programok intézményi  hátterét biztosítják. 
Az együttműködésre kijelölt szerv köteles tájékoztatni segélyezettet a beilleszkedési programok 
megvalósításához szükséges intézményi lehetőségekről pl.:

• családsegítéssel foglalkozó személy/intézmény életmód formáló foglakozásairól,
• a szociális intézményhálózat szolgáltatásairól,
• a munkaügyi központok képzéseiről stb.

(2)  Az  együttműködésre  köteles  szerv  egyidejűleg  több  beilleszkedési  program  típusba  tartozó 
beilleszkedést  segítő  programban  is  megállapodhat  a  segélyezettel  akkor,  ha  azok  együttes 
alkalmazása éri el a kívánt eredményt.

(3) A beilleszkedést segítő programról kötött megállapodásnak tartalmaznia kell:
- program tartalmát,
- a programban meghatározott tevékenységek, magatartások teljesítésének olyan leírását,
hogy abból egyértelmű legyen, hogy a kötelezettség teljesítése mikor valósul meg (ennek
érdekében célszerű meghatározni a kötelezettség rendjét, időtartamát, mértékét),
- azokat az eseteket, körülményeket, melyek miatt a megállapodás nem teljesítése az
együttműködési kötelezettség megszegését jelentik.

22.§ (1) A segélyezett súlyosan megszegi az együttműködési kötelezettségét akkor, ha
a) a 19.§. (6) bekezdésben meghatározott eset áll fenn,
b) nem működik együtt a 19.§. (7) bekezdésében meghatározott - a közreműködésével
ellátható - feladatok végrehajtásában,
c) a beilleszkedést segítő programban önhibájából, szándékosan, indokolatlanul nem vesz
részt, vagy azt magatartásával akadályozza, vagy a megállapodásban meghatározott
előírásokat nem teljesíti.

Az aktív korúak ellátására való jogosultság felfüggesztése, szünetelése, megszüntetése

23.§  (1) Szünetel a rendszeres szociális segély folyósítása annak az aktív korúak ellátására jogosult 
személynek, akinek vonatkozásába az Szt. 37/B. § (1) és (1a) bekezdésében foglaltakban leírtak 
fennállnak.

(2) A jegyző a munkaügyi  hatóság által jogerősen megállapított jogellenes munkavégzés esetén az 
érintett  személy  részére  folyósított  aktív  korúak  részére  nyújtott  ellátás-kategória  /  rendszeres 
szociális segély/ folyósítását a jogellenes munkavégzés megállapításáról szóló határozat jogerőre 
emelkedéséről  szóló  értesítés  kézhezvételét  követő  hónap  első  napjától  számítottan  1  hónap 
időtartamra felfüggeszti.

(4)  Meg kell  szüntetni  az  aktív  korúak  ellátására  való  jogosultságát  annak a  rendszeres  szociális 
segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az 
együttműködésre kijelölt  szervvel fennálló együttműködési  kötelezettségét neki  felróhatóan két 
éven belül ismételten megszegi.

Átmeneti segély
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Jogosultsági hatásköri szabályok

24.§ (1) A Képviselő-testület átmeneti segélyben részesíti azt a személyt, aki
• a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy
• időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd,

feltéve, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át.

25.§  (1)  Elsősorban azokat  a személyeket  indokolt  átmeneti  segélyben részesíteni,  akik önmaguk, 
illetve  családjuk  fenntartásáról  más  módon  nem  tudnak  gondoskodni,  vagy  alkalmanként 
jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak.  /különösen hosszantartó betegség,  
elemi kár/

26.§ (1) Az átmeneti segély vissza nem térítendő támogatás 

(2)  Az  átmeneti  segély  adható  alkalmanként,  egyszeri  segélyként,  vagy  havi  rendszerességgel, 
időszakos átmeneti segélyként.

(3) Az alkalmankénti segély adható:
• gyógyszertámogatásként,
• az egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi
szolgáltatás díjaként,
• egyéb, rendkívüli élethelyzetet könnyítő támogatás, illetve
• természetben nyújtott támogatás – elsősorban élelmiszersegély- címén.

(4) A havi rendszerességgel adott átmeneti segély a következő jogcímeken állapítható meg:
• jövedelemkiegészítő támogatás,
• rendszeres nevelési támogatás.

27.§ (1) A havi rendszerességgel folyósítható átmeneti segély időtartama a 6 hónapot nem haladhatja 
meg.

Speciális eljárási szabályok

28.§  (1)  Az átmeneti  segély megállapítása iránti  kérelemhez csatolni  kell  a  kérelmező és családja 
jövedelemigazolását,  illetve  a  havi  rendszeres  jövedelemmel  nem  rendelkező  és  pályakezdő 
személyek esetében az erre vonatkozó nyilatkozatot, valamint gyógyszertámogatás esetén csatolni 
szükséges a gyógyszertár igazolását.

(2)  Amennyiben  a  rászorultsággal,  illetve  a  nyújtott  átmeneti  segély  céljának  megfelelő 
felhasználásával  kapcsolatban  kétség  merül  fel,  a  kérelmező  köteles  a  hivatal  által 
kedvezményezett  környezettanulmány  végrehajtásában  közreműködni.  Ha  a  közreműködést 
megtagadja, kérelme elutasítható.

Összege, felhasználása

29.§ (1) Az alkalmanként megállapított átmeneti segély összege esetenként 2.000 Ft-nál kevesebb, és 
15.000 Ft-nál több nem lehet.

(2) A rendszeresen adott átmeneti segély havi összege nem lehet kevesebb 2.000 Ft-nál, nem lehet 
magasabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-ánál.

30.§ (1) Átmeneti segély iránti kérelem elbírálásakor, amennyiben
a) a kérelmező életmódja, életvitele arra enged következtetni, illetve
b) a jegyző által készített környezettanulmány, valamint a köztudomású tények alapján 
bizonyosságot nyer, hogy a kérelmező a részére megállapított átmeneti segélyt nem a saját 
vagy családja létfenntartásához nélkülözhetetlen árucikkekre (hanem például élvezeti  
cikkekre) fordítaná, részére az átmeneti segélyt természetben kell megállapítani.

(2)  Az (3)  bekezdésben foglalt  természetbeni  ellátás  a  település  élelmiszert  forgalmazó boltjaiban 
kizárólag közvetlen fogyasztásra alkalmas legfőképpen alapvető élelmiszerek vásárlására jogosító 
utalvány, esetleg tűzifa ellátás lehet.
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(3)  Az  átmeneti  segély  megállapítását  követően  a  természetbeni  ellátás  jogosult  számára  történő 
biztosításáról,  az  ellátás  megszervezéséről  a  jegyző  gondoskodik.  Az  élelmiszersegély  célzott 
felhasználásában a  Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  Családsegítő  és  Gyermekjóléti 
Szolgálat családgondozói vesznek részt.

VI.
Természetben nyújtott szociális ellátások

31.§  Az  adott  pénzbeli  ellátás  tekintetében  hatáskörrel  rendelkező  szerv  vagy  személy  /jegyző,  
Képviselő-testület/ döntése alapján egyes pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni 
szociális ellátás formájában is nyújthatók.

32.§ (1) Természetben nyújtható szociális ellátásokat:
a. rendszeres szociális segély, valamint foglalkoztatást helyettesítő
támogatás a (2) bekezdésben foglaltakat figyelembe véve,
b. átmeneti segély,

(2)  A rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetbeni szociális 
ellátás formájában akkor nyújtható, ha a családban az 1997. évi XXXI. törvény 68. §-a szerint 
védelembe  vett  gyermek  él.  Ha  a  települési  önkormányzat  képviselő-testülete  a  rendszeres 
szociális  segély  és  a  foglalkoztatást  helyettesítő  támogatás  természetbeni  szociális  ellátás 
formájában történő nyújtásáról dönt, úgy a védelembe vett gyermekenként az ellátás megállapított 
összegének  20%-a  nyújtható  természetben,  de  összesen  legfeljebb  a  támogatás  60%-a 
nyújthatótermészetben.

(3) A rendszeres szociális segély természetbeni ellátásként való megállapítását a jelzést követő hónap 
1. napjától kell foganatosítani.

(4) A természetben megállapított ellátást utólag, minden hónap 10. napjáig kell utalványozni,
a) térítési díjhátralék esetén az oktatási- nevelési intézmény gazdasági vezetőjének,
b) tankönyv, taneszköz, nevelési intézmény által előírt felszerelés pótlása esetén az 
intézményvezetőnek,
c) létfenntartási gondokkal küzdő esetén az élelmiszerre, tüzelőre megállapított összeget a 
családgondozónak
d) közüzemi díjhátralék esetén a szolgáltató vállalatnak.

(5) A (4) bekezdésben megjelölt személyek- kivéve a (4) bekezdés d) pont- a természetbeni ellátás 
felhasználásáról adott év július 30-ig, illetve január 10-ig kötelesek elszámolni. Amennyiben az 
elszámolást  követően a jogosultnak fel nem használt  ellátása van, azt a részére az elszámolást 
követően ki kell utalni.

(6) Az ellátás megszűnését követően, a megszűnést követő hónap 15. napjáig az elszámolást el kell 
végezni.  Amennyiben  a  jogosultnak  fel  nem  használt  ellátása  van,  a  megszűnést  kimondó 
határozat keltétől számított 30 napon belül ki kell utalni.

33.§  A  45.§.  (1)  bekezdésben  meghatározott  szociális  ellátás  természetben  történő  nyújtásáról  a 
kérelem  elbírálása  során  az  összes  körülmény  figyelembe  vételével  a  hatáskör  címzettje 
mérlegelési jogkörében dönt.

Köztemetés

34.§  (1) A Bárándon történt elhalálozás esetén a polgármester az Szt. ben foglaltaknak megfelelően 
gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről.

(2) A közköltségen eltemetett személy eltemetésére köteles hozzátartozója egészben mentesíthető a 
temetési költség megtérítése alól, amennyiben saját illetve családja egy főre jutó havi jövedelme a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el.

(3)  A közköltségen eltemetett  személy eltemetésére köteles hozzátartozója 50%-ban mentesíthető a 
temetési költség megtérítése alól, amennyiben saját illetve családja egy főre jutó havi jövedelme a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át nem éri el.
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Közgyógyellátás

35.§ A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és 
helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.

36. § Az a szociálisan rászorult személy is jogosult közgyógyellátásra,
- akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 170 %-át, egyedül élő esetén annak 220 %-át, és
- az elismert havi rendszeres gyógyító ellátási költsége meghaladja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 20 %-át.

VII.
Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal

37. §. (1) Báránd Községi Önkormányzat – figyelemmel az Szt. 58/B. §. (2) bekezdésében foglaltakra 
– Helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre.

(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülésezik.

(3)  A  Szociálpolitikai  Kerekasztal  tagjai  közül  vezetőt  választ,  aki  az  ülést  összehívja  és  vezeti. 
Ügyrendjét maga állapítja meg.

(4)  A  Kerekasztal  feladatát  képezi  elsősorban  a  szociális  szolgáltatástervezési  koncepcióban 
meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése.

(5) A Kerekasztal tagjai:
• polgármester
• jegyző
• háziorvosok
• védőnők
• Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője, a bárándi telephely-vezető
• Mozgáskorlátozottak helyi szervezetének vezetője
• Magyar Máltai Szeretetszolgálat Bárándi Csoportjának képviselője
• Családgondozók.

Záró rendelkezések

38.§. (1) E rendelet 2013. március 08. napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az 5/2011.(VI.23) sz. KT Rendelet hatályát veszíti.
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/ 123/EK. 

irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:2013. március 7.

Dr. Kiss Gyula
jegyző
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1. számú melléklet

Vagyonnyilatkozat 2013.év

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 vele együttélő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén 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

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

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

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

II. 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
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Megjegyzés:Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a 
vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi 
értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. 
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

2. számú melléklet

Jövedelemnyilatkozat

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

Lakcíme:…………………………………………………………………………………..

4. A kérelmezővel együtt élők száma összesen ............. fő

 Név  Születési hely, év, hó, nap
 16. évet betöltött személy 

esetén az oktatási intézmény 
megnevezése

 Megjegyzés*

    
    
    
    
    
                 
 * Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha
 - a 16-20 év közötti gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy
 - életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását.

II. Jövedelemi adatok

A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek a havi jövedelme forintban:

 A jövedelem típusa  Kérelmező  Házastársa 
(élettársa)  Gyermekei

 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 
jogviszonyból származó

      

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

      

 3. Alkalmi munkavégzésből származó       
 4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások       
 5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások
      

 6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által 
folyósított ellátások

      

 7. Egyéb jövedelem       
 8. Összes jövedelem       

Egy  főre  eső  jövedelem  /az  ügyintéző  tölti  ki/:

…………………………………
Báránd,………………………………………….                                    …………………………………………….

            K é r e l m e z ő
Kitöltési útmutató:
II. Jövedelmi adatok
Jövedelem:  a személyi  jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként  meghatározott,  belföldről vagy külföldről  

származó vagyoni érték (bevétel), függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül, ideértve a bármely  
ország jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat.

A  jövedelmi  adatok  alatt  havi  nettó  jövedelmet  kell  érteni,  ezért  a  kérelemben  a  személyi  jövedelemadóval,  a  
társadalombiztosítási  járulékkal,  magánnyugdíj-pénztári  tagdíjjal  és  a  munkavállalói  járulékkal  csökkentett  nettó  
jövedelmi adatokat kell feltüntetni.

Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelmek között sem kell feltüntetni:  a temetési segély, az alkalmanként adott  
átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a nevelőszülők számára fizetett  
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nevelési  díj  és  külön  ellátmány,  az  anyasági  támogatás,  a  tizenharmadik  havi  nyugdíj,  valamint  a  súlyos  
mozgáskorlátozott  személyek  pénzbeli  közlekedési  kedvezményei,  a  vakok  személyi  járadéka  és  a  fogyatékossági  
támogatás, továbbá a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás.

A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott  
összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

A havi jövedelem kiszámításakor
- rendszeres jövedelem esetén kérelem benyújtását megelőző három hónap,
- nem rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát  

kell együttesen figyelembe venni.
Jövedelem típusai:
1.  Munkaviszonyból  és  más  foglalkoztatási  viszonyból  származó  jövedelem:  különösen  a  munkaviszonyban,  

közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, fegyveres erők,  
rendvédelmi szervek, 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.  Alkalmi  munkavégzésből  származó  jövedelem:  alkalmi  munkavállalói  könyvvel  történő  foglalkoztatás  révén  
szerzett bevétel.

4.  Táppénz,  gyermekgondozási  támogatások:  táppénz,  terhességi-gyermekágyi  segély,  gyermekgondozási  díj,  
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

5.  Nyugellátás  és  egyéb  nyugdíjszerű  rendszeres  szociális  ellátások:  öregségi,  rokkantsági,  baleseti  rokkantsági  
nyugdíj,  özvegyi és szülői nyugdíj,  árvaellátás  és  baleseti  hozzátartozói nyugellátások; rendszeres  szociális  járadék,  
átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, politikai rehabilitációs ellátások,  
házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.

6. Önkormányzat és munkaügyi  szervek által folyósított ellátások:  különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres  
szociális  segély,  az  ápolási  díj,  az  adósságcsökkentési  támogatás;  munkanélküli  járadék,  álláskeresési  járadék,  
álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

7.  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.
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3  . számú melléklet  

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelet alapján

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására/felülvizsgálatra

1. Személyes adatok
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok:
1.1.1. Neve: ........................................................................................................................................
1.1.2. Születési neve: .........................................................................................................................
1.1.3. Anyja neve: ..............................................................................................................................
1.1.4. Születési hely, év, hó, nap: ......................................................................................................
1.1.5. Lakóhely: .................................................................................................................................
1.1.5. Tartózkodási hely: ...................................................................................................................
1.1.6. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ....................................................................................
1.1.7. Telefonszám (nem kötelező megadni): ....................................................................................
1.1.8. Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri.): ...................
1.1.9. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: ............................................................................

1.2. A kérelmező családi állapota:
1.2.1. □ egyedülálló
1.2.2. □ házastársával/élettársával él együtt

1.3. A kérelmező
1.3.1. □ fogyatékossági támogatásban részesül
1.3.2. □ fogyatékossági támogatásban nem részesül

1.4. A kérelmező iskolai végzettsége:
1.4.1. □ 8 általánosnál kevesebb
1.4.2. □ 8 általános
1.4.3. □ középiskolai érettségi
1.4.4. □ felsőfokú

1.5. A kérelmező szakképzettsége:
1.5.1. □ szakképzettséggel nem rendelkezik
1.5.2. □ szakképzettséggel rendelkezik, annak megnevezése:………………………………………........

1.6. A házastárs/élettárs személyes adatai:
1.6.1. Neve: ................................................................................................................................................
1.6.2. Születési neve: ..................................................................................................................................
1.6.3. Anyja neve: .......................................................................................................................................
1.6.4. Születési hely, év, hó, nap: ...............................................................................................................
1.6.5. Lakóhely: ..........................................................................................................................................
1.6.6. Tartózkodási hely: ............................................................................................................................
1.6.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .............................................................................................

1.7. A kérelmező házastársa/élettársa
1.7.1. □ fogyatékossági támogatásban részesül
1.7.2. □ fogyatékossági támogatásban nem részesül
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1.8. A kérelmezővel együtt élő, eltartott gyermekeinek száma összesen: .................. fő

Név Születési hely, év, hó, nap

18. évet betöltött személy
esetén az oktatási
intézmény
megnevezése

Megjegyzés*

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni,
- ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyt,  gyermeknevelési támogatást,  gyermekgondozási díjat vagy  

terhességi gyermekágyi segélyt folyósítanak,
- ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy
- életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25.  

életévének betöltését megelőzően is fennállt.

2.Jövedelemi adatok
A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek a havi jövedelme 

forintban:

A jövedelem típusa Kérelmező Házastársa 
(élettársa) Gyermekei

1.
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 
jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

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

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek 
által folyósított ellátások

6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem

3. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
3.1. Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapításának jogcíme:
3.1.1. □ egészségkárosodott
Jelölje aláhúzással, ha csatolta:
a)  a Nemzeti  Rehabilitációs és Szociális  Hivatal  vagy a  rehabilitációs szakigazgatási  szerv érvényes  és hatályos 

szakvéleményét vagy szakhatósági állásfoglalását;
b)  a  Magyar  Államkincstár  területileg  illetékes  szervének  igazolását  a  fogyatékossági  támogatás  vagy  a  vakok 

személyi járadékának folyósításáról.
Amennyiben Ön a b) pontban foglaltakat nem igazolta, a hivatal által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshető (az 

ellátást folyósító) hatóság megnevezése és címe:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
3.1.2. □ állástalan
Jelölje aláhúzással, ha csatolta:
a)  annak a megyei munkaügyi központnak vagy a munkaügyi kirendeltségnek az igazolását, amely a munkanélküli 

járadékot,  álláskeresési  járadékot,  álláskeresési  segélyt,  vállalkozói  járadékot  folyósította,  vagy  amellyel  a  kérelem 
benyújtása előtt együttműködött;

b)  az  együttműködésre  kijelölt  szerv  igazolását  a  2009.  január  1-jét  megelőzően  teljesített  megelőző 
együttműködésről;

c)  a korábban folyósított szociális ellátások megszüntetéséről hozott határozatot vagy az ellátást korábban folyósító 
szerv igazolását;

d) az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolatát, illetve okirat hiányában - 35. életévét betöltött 
személy esetében - az alapfokú vagy annál alacsonyabb végzettségről szóló nyilatkozatot.

Amennyiben  Ön  e  jogcímen  kéri  az  aktív  korúak  ellátására  való  jogosultság  megállapítását  és  közoktatási 
intézményben tanulmányokat folytató, 14 év alatti gyermekével él egy háztartásban, alább külön jelölje, ha csatolta a 
közoktatási intézmény igazolását arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását nem tudja biztosítani:

□ a fenti igazolást a kérelemhez csatoltam.
Amennyiben Ön
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- az a) pontban foglalt igazolást nem csatolta, a hivatal által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshető munkaügyi 
központ [járási (fővárosi kerületi) hivatal munkaügyi kirendeltsége] megnevezése és címe:

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

..................................................................................................................
-  a  b)  pontban  foglalt  igazolást  nem  csatolta,  a  hivatal  által  adatszolgáltatási  kérelemmel  megkereshető  azon 

együttműködésre kijelölt szerv megnevezése és címe, amellyel a kérelem benyújtása előtt együttműködött:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
- a c) pontban foglalt határozatot, igazolást nem csatolta, a hivatal által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshető, a 

korábbi szociális ellátást megszüntető szerv megnevezése és címe:
..................................................................................................................

4. Nyilatkozatok
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

4.1. kérelmező:
4.1.1. *életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
4.1.2. keresőtevékenységet nem folytatok,
4.1.3. gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban nem részesülök,
4.1.4.  közoktatási,  illetőleg  felsőoktatási  intézményben  nappali  oktatás  munkarendje  szerint  tanulmányokat  nem 

folytatok,
4.1.5. vállalom az elhelyezkedésem érdekében szükséges nyilvántartásba vételt és az állami foglalkoztatási szervvel 

való együttműködést,
4.1.6. vállalom az együttműködésre kijelölt szervvel való együttműködést;

4.2. házastárs/élettárs:
4.2.1. *életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
4.2.2. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

4.3. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról  szóló 1993.  évi  III.  törvény 10.  §  (7)  bekezdése alapján a  szociális  hatáskört  gyakorló  szerv -  a  NAV 
hatáskörrel  és illetékességgel  rendelkező adóigazgatósága útján,  valamint  a Kincstár által vezetett  egységes szociális 
nyilvántartásban szereplő adatok alapján - ellenőrizheti.

4.4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

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

................................... ...................................
kérelmező nagykorú hozzátartozók aláírása

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.
5.1. Személyes adatok
5.1.1. Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa 

van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.
5.1.2. Közös háztartásban élő eltartott gyermeknek számít:
- 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,
- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos 

vér  szerinti,  örökbe fogadott,  illetve nevelt  gyermek,  amennyiben  ez az állapot a gyermek 25.  életévének betöltését 
megelőzően is fennállt.

5.1.3. A tartósan beteg,  az autista, illetve a testi,  érzékszervi,  értelmi  vagy beszédfogyatékos vér  szerinti,  örökbe 
fogadott, illetve nevelt gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolásokat a kérelemhez csatolni kell.

Amennyiben a tanulói, hallgatói jogviszony fennállását a kérelmező nem igazolja, úgy a hivatal adatszolgáltatás iránti 
kérelemmel a közoktatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt megkeresi.

5.2. Jövedelmi adatok
5.2.1.  Jövedelem:  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,  továbbá  az  a  bevétel,  amely  után  az  egyszerűsített  vállalkozói  adóról,  illetve  az  egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

5.2.2. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet  kell  érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt  az 
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minősül 
a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek 
minősül  a  személyi  jövedelemadó,  az  egyszerűsített  vállalkozási  adó,  a  magánszemélyt  terhelő  egyszerűsített 
közteherviselési  hozzájárulás,  egészségbiztosítási  hozzájárulás  és  járulék,  egészségügyi  szolgáltatási  járulék, 
nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

5.2.3. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául 
szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek 
minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből 
származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított 
támogatással  növelt  összegénél),  akkor  a bevétel  csökkenthető  az  igazolt  költségekkel,  továbbá  a  bevétel  40%-ának 
megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

5.2.4. Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott 
átmeneti  segélyt,  a  lakásfenntartási  támogatást,  az  adósságcsökkentési  támogatást,  a  rendkívüli  gyermekvédelmi 
támogatást,  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezmény  keretében  nyújtott  pénzbeli  támogatást,  a  kiegészítő 
gyermekvédelmi  támogatás  melletti  pótlékot,  a  nevelőszülők  számára  fizetett  nevelési  díjat  és  külön  ellátmányt,  az 
anyasági  támogatást,  a  tizenharmadik  havi  nyugdíjat,  a  szépkorúak  jubileumi  juttatását,  a  súlyos  mozgáskorlátozott 
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit,  a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó 
szervezet  által  az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított  juttatást,  az alkalmi  munkavállalói  könyvvel  történő 
munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli  keresettel járó háztartási munka havi 
ellenértékét,  a  házi  segítségnyújtás  keretében  társadalmi  gondozásért  kapott  tiszteletdíjat,  az  energiafelhasználáshoz 
nyújtott  támogatást.  A  jövedelemszámításnál  figyelmen  kívül  kell  hagyni  a  közfoglalkoztatásból  származó  havi 
jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.

5.2.5. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén 
kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

5.2.6. A havi jövedelem kiszámításakor
- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap,
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását 

megelőző tizenkét hónap
alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

5.2.7. Jövedelem típusai:
5.2.7.1.  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.

5.2.7.2.  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.

5.2.7.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi  segély,  gyermekgondozási díj, 
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
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5.2.7.4.  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.

5.2.7.5.  Önkormányzat,  járási  hivatal  és  munkaügyi  szervek  által  folyósított  ellátások:  különösen  az  időskorúak 
járadéka, a rendszeres szociális segély,  a foglalkoztatást  helyettesítő támogatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési 
támogatás;  munkanélküli  járadék,  álláskeresési  járadék,  álláskeresési  segély,  képzési  támogatásként  folyósított 
keresetpótló juttatás.

5.2.7.6.  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.

5.2.8.  A  jövedelemnyilatkozatban  szereplő  jövedelmekről  a  jövedelem  típusának  megfelelő  iratot  vagy  annak 
másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.

5.3. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
5.3.1. Egészségkárosodott az a személy, aki
a) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve egészségkárosodásának mértéke legalább 50%-os, vagy
b) vakok személyi járadékában részesül, vagy
c) fogyatékossági támogatásban részesül.
5.3.2. A kérelemhez
- az 5.3.1. a) pontban meghatározott esetben mellékelni kell a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak vagy a 

rehabilitációs szakigazgatási szervnek a munkaképesség legalább 67%-os mértékű csökkenéséről, illetve a legalább 50%-
os mértékű egészségkárosodásáról  készült  érvényes  és hatályos szakvéleményét,  előzetes szakhatósági  állásfoglalását 
vagy szakhatósági állásfoglalását;

- az 5.3.1. b) és c) pontokban meghatározott esetekben pedig
= vagy mellékelni kell a Magyar Államkincstár illetékes területi szervének igazolását arról, hogy a vak személy vakok 

személyi járadékában, a súlyosan fogyatékos személy pedig fogyatékossági támogatásban részesül,
= vagy meg kell adni a folyósító szerv nevét és címét.
5.3.3. Állástalan az a személy:
a)  akinek a munkanélküli  járadék,  álláskeresési  járadék,  álláskeresési  segély,  vállalkozói  járadék (a továbbiakban 

együtt:  álláskeresési  támogatás)  folyósítási  időtartama  lejárt,  és  álláskeresést  ösztönző  juttatásban,  illetve  képzési 
támogatásként keresetpótló juttatásban nem részesül, vagy

b)  akinek az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási időtartam lejártát 
megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, 
vagy

c) aki az aktív korúak ellátására való jogosultság iránti kérelem benyújtását megelőző két évben a megyei munkaügyi  
központtal, a munkaügyi kirendeltséggel, vagy 2009. január 1-jét megelőzően a lakó-, tartózkodási hely szerint illetékes 
települési  önkormányzat  által  kijelölt  szervvel  (a  továbbiakban:  együttműködésre  kijelölt  szerv)  legalább  egy  év 
időtartamban együttműködött, vagy

d)  akinek  az  ápolási  díj,  a  gyermekgondozási  segély,  a  gyermeknevelési  támogatás,  a  rokkantsági  ellátás, 
rehabilitációs ellátás, a rehabilitációs járadék, az ideiglenes özvegyi nyugdíj, továbbá az árvaellátás megszűnése miatt az 
özvegyi  nyugdíj  folyósítását  megszüntették,  és  közvetlenül  a  kérelem benyújtását  megelőzően  a  megyei  munkaügyi 
központtal,  a  munkaügyi  kirendeltséggel  vagy  az  együttműködésre  kijelölt  szervvel  legalább  három  hónapig 
együttműködött,

e)  akinek az aktív korúak ellátására való jogosultság iránti kérelem benyújtását  megelőzően fennálló aktív korúak 
ellátására való jogosultsága nem az együttműködési kötelezettség megszegése miatt szűnt meg, feltéve, hogy az aktív 
korúak ellátása megállapítását a kérelmező a korábbi jogosultság megszüntetésétől számított harminchat hónapon belül 
kérte.

5.3.4. A kérelemhez vagy mellékelni kell az alábbi igazolások valamelyikét, vagy meg kell adni azon szerv nevét és 
címét, ahonnan az irat beszerezhető, így:

-  az  5.3.3.a)  pontban  meghatározott  esetben:  a  munkaügyi  központnak,  illetve  a  munkaügyi  kirendeltségnek  az 
igazolása  a  munkanélküli  járadék,  az  álláskeresési  járadék,  álláskeresési  segély  folyósítása  időtartamának  lejártáról, 
valamint arról, hogy a nem foglalkoztatott személy álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül.

-  az  5.3.3.b)  pontban  meghatározott  esetben:  a  munkaügyi  központ  [járási  (fővárosi  kerületi)  hivatal  munkaügyi 
kirendeltsége]  igazolása  arról,  hogy  az  álláskeresési  támogatásra  való  jogosultsága  nem  áll  fenn,  továbbá  a 
munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról,  amelyeket  az álláskeresési  támogatás  megállapításánál figyelembe 
kell venni.

-  az  5.3.3.c)  és  d)  pontokban  meghatározott  esetben:  a  munkaügyi  központ  [járási  (fővárosi  kerületi)  hivatal 
munkaügyi kirendeltsége] vagy az együttműködésre kijelölt szerv igazolása a megelőző együttműködés teljesítéséről.

- az 5.3.3.d)  és  e)  pontokban meghatározott esetben: a korábban megállapított szociális ellátások megszüntetéséről 
szóló határozat vagy a folyósító  szerv igazolása, ha a korábbi ellátásokat nem a kérelmező jelenlegi lakcíme szerint 
illetékes települési önkormányzat folyósította.

5.3.5.  Minden  esetben  csatolni  kell  az  iskolai  végzettséget,  szakképzettséget  igazoló  okirat  másolatát,  illetve  az 
alapfokú vagy annál alacsonyabb végzettség esetében okirat hiányában az erről szóló nyilatkozatot.
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5.3.6. Amennyiben az igénylő 14. életévét be nem töltött, iskolában tanuló gyermekének a napközbeni ellátása nem 
biztosított, az intézmény erre vonatkozó igazolását is csatolni kell.

5.3.7. A kérelmet a kérelmezőn túlmenően a házastársának (élettársának) és a nagykorú gyermekeknek is alá kell  
írniuk. Ha az ellátást kérő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult  
az aláírásra.

4. számú melléklet

KÉRELEM 
rendszeres átmeneti segély megállapításához

I. Az igénylő adatai

Név:...........................................................................................Születési név: .........................................................................

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

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

Tartózkodási  hely:

 

Állampolgárság: .........................................................................................Családi állapota: ...........................................

TAJ szám: .........................................................................Telefonszám:.............................................................................

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

A folyószámlát vezető pénzintézet neve:..................
.....................................................................................................................................................................................................

Cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy esetén:

A törvényes képviselő neve: .............................................................................................................................................

Lakcíme: ..................................................................................................................................................................................

II. Az igénylővel közös háztartásban élők adatai

NÉV ANYJA NEVE SZÜLETÉSI 
HELY, IDŐ

ROKONSÁGI 
FOK

JÖVEDELEM  FT 
/ HÓ

1

2

3

4

5

6

7

8

III. Jövedelmi adatok

Igénylő jövedelmének összege:                            Ft.
Igénylő házastársa/élettársa jövedelmének összege:                            Ft.
Igénylővel együtt élők jövedelmének összege: Ft.
Az egy főre jutó jövedelem összege / hó:                            Ft.

Kelt: ........................ év .................................................hó ........................ nap
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.................................................
az igénylő aláírása

A kérelem rövid indokolása: .......................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

N Y I L A T K O Z A T

Név:  ............................................................... , ............................................................................................... szám  alatti 
lakos  tudomásul  veszem,  hogy  a  jogosultságot  érintő  körülményeimben  fellépő  bármilyen  változást  15  napon  belül  a 
Hivatalnak be kell jelenteni. 
A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét köteles vagyok visszafizetni.

Hozzájárulok, hogy adataimat hatósági nyilvántartás, valamint statisztikai adatszolgáltatás céljából a hivatal kezelje. 

Ügyemben tájékoztatást
kérek – nem kérek*

(Kérelmem  iktatási  számáról,  az  eljárás  megindításának  napjáról,  az  ügyintézési  határidőről,  az  ügy  intézőjéről, 
telefonszámáról.)

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

.................................................
         aláírás

                                               

* megfelelő részt kérjük aláhúzni

                                            
A támogatás megállapításához szükséges igazolások:

 az igénylő és családtagjai  jövedelemigazolása (családi pótlék,  gyermektartásdíj,  árvaellátás stb.),  jövedelemmel  nem 
rendelkezők esetében a Munkaügyi  Központ  igazolása,  alkalmi  munkából  élők esetén:  nyilatkozat   a jövedelemről, 
vállalkozók esetén: APEH igazolás;

 az igénylő és családtagjai vagyonnyilatkozata;
 különélő házastársak esetén: hatósági bizonyítvány a különélésről;
 14. életévüket betöltött tanulók 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolása.
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63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete

Vagyonnyilatkozat

I. A kérelmező személyi adatai

Név (Születési név): ...................................................................................................................................................

Anyja neve: ................................................. Születési hely és idő: ................................................................................

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

Tartózkodási  hely:

 

TAJ szám:
 

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

A. Ingatlanok

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

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

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

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (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

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

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

ideje: ................ év Becsült forgalmi érték:* ................................. Ft

II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű: '

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám

a szerzés ideje: .................................................. Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám

a szerzés ideje: .................................................. Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

Kijelentem, hogy a fenti  adatok a valóságnak megfelelnek.  Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális 
igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

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

................................................
aláírás

Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő 
pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a 
Magyar Köztársaság 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.
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5  . számú melléklet  

KÉRELEM 
a közgyógyellátás megállapítására 2013. év

I. A kérelmező személyes adatai
Neve: ..................................................................................................................................................
Születési neve: ...................................................................................................................................
Anyja neve: ........................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ................................................................................................................
Lakóhely: ...........................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .............................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..............................................................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni): .............................................................................................

II. A megállapítás jogcímére és a jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
Kérjük, a közgyógyellátás jogcímére vonatkozóan a megfelelő pontot [a), b) vagy c) pont] szíveskedjen bekarikázni!
a) Az alábbi ellátások valamelyikében részesülök;
(Kérjük X-szel jelölje be, hogy melyik ellátásban részesül!)
□ egészségkárosodásra tekintettel nyújtott rendszeres szociális segély
□ hadigondozotti pénzellátás
□ nemzeti gondozotti pénzellátás
□ központi szociális segély
□ rokkantsági járadék
□ rokkantsági ellátás
□ magasabb összegű családi pótlék (akkor is, ha abban nem a kérelmező részesül, de azt a kérelmezőre tekintettel  

folyósítják).
Jelölje aláhúzással, ha csatolta:
- a nyugdíjfolyósító szerv igazolását vagy határozatát a

hadigondozotti pénzellátás
nemzeti gondozotti ellátás
központi szociális segély
rokkantsági járadék
rokkantsági ellátás

folyósításáról;
-  a  családtámogatási  igényt  elbíráló  szerv  igazolását  vagy  határozatát  a  magasabb  összegű  családi  pótlék 

folyósításáról.
Ha  Ön  a  fentiekben  megjelölt  ellátás  folyósítását  nem  igazolta,  a  hivatal  által  adatszolgáltatási  kérelemmel 

megkereshető (a megjelölt ellátást folyósító) szerv megnevezése és címe, az ellátás folyósítási száma:
.....................................................................................................................................................................

b)  A jogosultság megállapítását  bentlakásos  gyermek-  és  ifjúságvédelmi  intézményben  lakó,  átmeneti  gondozott, 
átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorú személyre tekintettel kérem;

Jelölje aláhúzással, ha csatolta az intézményi elhelyezést vagy nevelésbe vételt igazoló iratot, ellenkező esetben adja 
meg a kiskorú személy gondozásba/nevelésbe vételét elrendelő járási gyámhivatal megnevezését és címét:
................................................................................................................................................................

c) A jogosultság megállapítását jövedelmi helyzetemre és a magas gyógyszerköltségemre tekintettel kérem.
(Ez  esetben  ki  kell  tölteni  a  III.  pontban  szereplő  családtagokra  vonatkozó  adatokat,  valamint  a 

jövedelemnyilatkozatot!)

III. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok
a) A kérelmező családi körülménye:

□ egyedülélő
□ nem egyedül élő

b) A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő.

Közeli hozzátartozó neve 
(születési neve)  Családi kapcsolat megnevezése Születési helye, év, hónap, 

nap  Megjegyzés*
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* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha
- a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik,
- életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását, amennyiben ez az állapot 

a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

c) Jövedelmi adatok
7. Összes jövedelem

A jövedelem típusa Kérelmező A családban élő közeli hozzátartozók
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 
jogviszonyból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve 
szellemi és más önálló tevékenységből származó
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások
5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek 
által folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem

IV. Nyilatkozatok
a) A II/a) pont szerinti jogosultság esetén nyilatkozom arról, hogy krónikus betegségre tekintettel
□ kérem
□ nem kérem

egyéni gyógyszerkeret megállapítását. (Kérjük X-szel jelölje be a megfelelő választ!)
b) A közgyógyellátási igazolvány átvételére vonatkozó nyilatkozat (kérjük X-szel jelölje be a megfelelő választ!):
□ A közgyógyellátási igazolvány kézbesítését postai úton:

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

......................................................................................................................................... címre kérem.
□ A közgyógyellátási igazolványt

................................................................................................................................................................  fővárosi  és  megyei 
kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervénél személyesen veszem át.

c) Kijelentem, hogy
*- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III.  törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört  gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához, továbbá a 
közgyógyellátási  nyilvántartásban  szereplő  adatoknak  a  közgyógyellátás  információs  rendszerében  történő 
felhasználásához.

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

..........................................................................
kérelmező aláírása

..........................................................................
kérelmező házastársának/élettársának 
aláírása

TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

Jövedelmi adatok:
Abban az esetben, ha a kérelmező a közgyógyellátást jövedelmi helyzetére és magas gyógyszerköltségére tekintettel 

kéri, a jogosultság megállapításához szükséges az egy családban élő közeli hozzátartozók jövedelmének vizsgálata.
Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
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Család:  egy  lakásban  vagy  személyes  gondoskodást  nyújtó  bentlakásos  szociális,  gyermekvédelmi  intézményben 
együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

Közeli hozzátartozónak számít:
- a házastárs, az élettárs;
-  a 18. életévét be nem töltött  gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő,  illetve a szülő 

házastársa vagy élettársa;
- az a vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, aki
= húszévesnél fiatalabb, és önálló keresettel nem rendelkezik,
=  huszonhárom  évesnél  fiatalabb,  önálló  keresettel  nem  rendelkezik,  és  nappali  oktatás  munkarendje  szerint 

tanulmányokat folytat,
=  huszonöt  évesnél  fiatalabb,  önálló  keresettel  nem  rendelkezik,  és  felsőoktatási  intézmény  nappali  tagozatán 

tanulmányokat folytat,
= korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos 

vér  szerinti,  örökbe fogadott,  illetve nevelt  gyermek,  amennyiben  ez az állapot a gyermek 25.  életévének betöltését 
megelőzően is fennállt. A kérelem elbírálásához szükségesek a tanulói, hallgatói jogviszonyra és az egészségi állapotra 
vonatkozó igazolások. Amennyiben a tanulói, hallgatói jogviszony fennállását a kérelmező nem igazolja, úgy a hivatal 
adatszolgáltatás iránti kérelemmel a közoktatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt megkeresi.

Jövedelem: 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,  továbbá  az  a  bevétel,  amely  után  az  egyszerűsített  vállalkozói  adóról,  illetve  az  egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert 
költségekkel  és  a  befizetési  kötelezettséggel  csökkentett  összegben  kell  feltüntetni.  Elismert  költségnek  minősül  a 
személyi  jövedelemadóról  szóló törvényben elismert  költség,  valamint  a fizetett  tartásdíj.  Befizetési  kötelezettségnek 
minősül  a  személyi  jövedelemadó,  az  egyszerűsített  vállalkozási  adó,  a  magánszemélyt  terhelő  egyszerűsített 
közteherviselési  hozzájárulás,  egészségbiztosítási  hozzájárulás  és  járulék,  egészségügyi  szolgáltatási  járulék, 
nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Ha  a  magánszemély  az  egyszerűsített  vállalkozói  adó  vagy  egyszerűsített  közteherviselési  hozzájárulás  alapjául 
szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek 
minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből 
származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított 
támogatással  növelt  összegénél),  akkor  a bevétel  csökkenthető  az  igazolt  költségekkel,  továbbá  a  bevétel  40%-ának 
megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Nem minősül  jövedelemnek,  így  a  jövedelembe  sem kell  beszámítani  a  temetési  segélyt,  az  alkalmanként  adott 
átmeneti  segélyt,  a  lakásfenntartási  támogatást,  az  adósságcsökkentési  támogatást,  a  rendkívüli  gyermekvédelmi 
támogatást,  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezmény  keretében  nyújtott  pénzbeli  támogatást,  a  kiegészítő 
gyermekvédelmi  támogatás  melletti  pótlékot,  a  nevelőszülők  számára  fizetett  nevelési  díjat  és  külön  ellátmányt,  az 
anyasági  támogatást,  a  tizenharmadik  havi  nyugdíjat,  a  szépkorúak  jubileumi  juttatását,  a  súlyos  mozgáskorlátozott 
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit,  a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó 
szervezet  által  az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított  juttatást,  az alkalmi  munkavállalói  könyvvel  történő 
munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli  keresettel járó háztartási munka havi 
ellenértékét,  a  házi  segítségnyújtás  keretében  társadalmi  gondozásért  kapott  tiszteletdíjat,  az  energiafelhasználáshoz 
nyújtott  támogatást.  A  jövedelemszámításnál  figyelmen  kívül  kell  hagyni  a  közfoglalkoztatásból  származó  havi 
jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.

A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott 
összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

A havi jövedelem kiszámításakor
- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap,
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását 

megelőző tizenkét hónap
alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

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  nyugdíj,  özvegyi  és szülői nyugdíj, 
árvaellátás  és  baleseti  hozzátartozói  nyugellátások;  korhatár  előtti  ellátás,  szolgálati  járandóság,  balettművészeti 
életjáradék,  átmeneti  bányászjáradék,  rokkantsági  ellátás,  rehabilitációs  ellátás,  rokkantsági  járadék,  rehabilitációs 
járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
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5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a 
rendszeres szociális segély,  a foglalkoztatást  helyettesítő támogatás,  az ápolási díj,  az adósságcsökkentési  támogatás; 
munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

7. 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 jövedelemről a jövedelem típusának 
megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.

6. számú melléklet

K é r e l e m
Átmeneti segélyre

Kérelmező adatai:
Név (lánykori név is):……………………………………………………………………….......
Anyja neve:……………………………………………………………………………………...
Születése helye, ideje:…………………………………………………………………………...
Bejelentett lakóhelye:……………………………………………………………………………
Tartózkodási helye(ha nem egyezik meg a lakóhellyel):………………………………………..
TAJ száma:……………………

Vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó/k/:
Házastárs, élettárs:……………………………………………………………………………
Gyermekek száma:……………………………………………………………………………
Neve és születési ideje:1.………………………………………………………………………
                                     2.………………………………………………………………………
                                     3……………………………………………………………………….
                                     4……………………………………………………………………….
                                     5……………………………………………………………………….
Családtag:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Kérésem indoklása ( milyen rendkívüli körülmény indokolja a kérelmet): ………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..

A kérelem kötelező melléklete a jövedelemigazolás és a környezettanulmány.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat a szükséges mértékben a Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal kezelje.

Báránd,………………………………….

                                                                                  ………………………………………
                                                                                                     kérelmező aláírása
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7  . számú melléklet  

KÉRELEM 
eseti átmeneti segély megállapításához

I. Az igénylő adatai

Név:...........................................................................................Születési név: .........................................................................

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

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

Tartózkodási  hely:

 

Állampolgárság: .........................................................................................Családi állapota: ...........................................

TAJ szám: .........................................................................Telefonszám:.............................................................................

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

A folyószámlát vezető pénzintézet neve:..................
.....................................................................................................................................................................................................

Cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy esetén:

A törvényes képviselő neve: .............................................................................................................................................

Lakcíme: ..................................................................................................................................................................................

II. Az igénylővel közös háztartásban élők adatai

NÉV ANYJA NEVE SZÜLETÉSI 
HELY, IDŐ

ROKONSÁGI 
FOK

JÖVEDELEM  FT 
/ HÓ

1

2

3

4

5

6

7

8

III. Jövedelmi adatok

Igénylő jövedelmének összege:                            Ft.
Igénylő házastársa/élettársa jövedelmének összege:                            Ft.
Igénylővel együtt élők jövedelmének összege: Ft.
Az egy főre jutó jövedelem összege / hó:                            Ft.

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

.................................................
az igénylő aláírása

Az igényelt támogatás:  
gyógyszer-támogatás; krízis-helyzetre igényelt támogatás. 
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A kérelem rövid indokolása: .......................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

N Y I L A T K O Z A T

Név:  ............................................................... , ............................................................................................... szám  alatti 
lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  Hozzájárulok, hogy 
adataimat hatósági nyilvántartás, valamint statisztikai adatszolgáltatás céljából a hivatal kezelje. 

Ügyemben tájékoztatást
kérek – nem kérek*

(Kérelmem  iktatási  számáról,  az  eljárás  megindításának  napjáról,  az  ügyintézési  határidőről,  az  ügy  intézőjéről, 
telefonszámáról.)

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

.................................................
         aláírás

                                               

 A megfelelő szövegrész aláhúzandó

                                            
A támogatás megállapításához szükséges igazolások:

 az igénylő és családtagjai  jövedelemigazolása (családi pótlék,  gyermektartásdíj,  árvaellátás stb.),  jövedelemmel  nem 
rendelkezők esetében a Munkaügyi  Központ  igazolása,  alkalmi  munkából  élők esetén:  nyilatkozat   a jövedelemről, 
vállalkozók esetén: APEH igazolás;

 különélő házastársak esetén: hatósági bizonyítvány a különélésről;
 14. életévüket betöltött tanulók 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolása;
 gyógyszer-támogatási kérelem esetén:   

 a háziorvos / szakorvos igazolása a gyógyszer / gyógyászati segédeszköz szükségletről;
 a gyógyszertár igazolása a gyógyszerek összegéről;
 az egészségügyi szolgáltatás díjának igazolása;

 krízis segély esetén:   
 a rendkívüli élethelyzet igazolása.
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5. napirendi pont
Szervezeti és Működési Szabályzat

Dr. Kovács Miklós polgármester
Ezzel  kapcsolatosan  két  megjegyzése  van,  2013.  március  1-én  nem lép  hatályba,  hanem 
március 18.-án fog hatályba lépni. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
A Magyar Államkincstárnál bejegyzésre került a Közös Önkormányzati Hivatal, megkezdte 
működését. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Mellékletben foglaltaknak megfelelően terjeszti elő elfogadásra az SZMSZ, a hatályba lépés 
módosítással, illetőleg arra tekintettel, hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelően a 
módosítások a későbbiekben átvezetésre kerüljenek. 

A  testület  részéről  több  hozzászólás  nem  érkezett,  így  szavazást  rendelt  el.  Ennek 
eredményeként a testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet 
fogadta el:

40/2013.(III. 7.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Bárándi 
Közös  Önkormányzati  Hivatal  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatát  jelen  határozat  mellékletében  foglaltaknak 
megfelelően  jóváhagyja.  A  jelenleg  nem  ismert  adatok 
tekintetében felhatalmazza a polgármestert, azok a jogszabályi 
követelményeknek megfelelően átvezetésre kerüljenek.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Dr. Kiss Gyula jegyző

Határidő:  azonnal

Melléklet: 

Bárándi

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
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A  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  (a 
továbbiakban Mötv.)  84-86.§ alapján,  Báránd Községi Önkormányzat  és Tetétlen  Községi 
Önkormányzat,  az  önkormányzat  működésével,  valamint  a  polgármester  vagy  a  jegyző 
feladat-  és  hatáskörébe  tartozó  ügyek  döntésre  való  előkészítésével  és  végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátására közös önkormányzati hivatalt hozott létre és tartanak fenn. A 
Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, a közös hivatalt 
létrehozó önkormányzatok az alábbiak szerint hagyják jóvá:

A hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának tartalmi elemeit az Államháztartásról szóló 
törvény  végrehajtásáról  kiadott  368/2011.(XII.31)  Kormányrendelet  13.§-a 
szabályozza.

I. fejezet

A Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal
Azonosító adatai, jogállása, felügyelete és képviselete

1.§ A Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal
azonosító adatai

(1) A Hivatal megnevezése: Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal
(továbbiakban: Hivatal)

(2) A Hivatal székhelye: 4161 Báránd, Kossuth tér 1
Postacíme: 4161 Báránd, Kossuth tér 1

(3) A Hivatal kirendeltsége:
A kirendeltség megnevezése: Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal Tetétleni 

Kirendeltsége (továbbiakban: Hivatal Tetétleni Kirendeltsége)
Postacíme: 4184 Tetétlen, Kossuth u. 65.

(4) Alapító Okirat kelte, elfogadó képviselő testületi határozat száma
- Báránd: 5/2013.(I.16) KT határozat
- Tetétlen: 24/2013.(I.28) ÖKT határozat

(5) A Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal jelzőszámai:
1. Törzskönyvi azonosítószám: 812609
2. Adószám: 15812601209
3. Bankszámla száma: Főnix Takarékszövetkezet 61400124-13335034
4. KSH statisztikai számjel: 15812601-8411-325-09
5. KSH területi számjel:………….
6. KSH statisztikai számjel:………….
7. TB törzsszám:……………….
8. egészségbiztosítási folyószámla törzsszáma:………….

37



9. TEÁOR: 8411 Általános igazgatás

A Bárándi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  működési  területe  Báránd és  Tetétlen  községek 
közigazgatási területének egészére kiterjed.

2.§ A Hivatal jogállása
(1)  A  Hivatal  jogi  személy.  Báránd  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  és 

Tetétlen  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  egységes  hivatala,  melyet  az 
önkormányzat  működésével,  valamint  a  polgármester  vagy  a  jegyző  feladat-  és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével  és végrehajtásával  kapcsolatos 
feladatok ellátására hozotak létre és tartanak fenn.

(2) A Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

3.§ A Hivatal felügyeleti szervei

(1) A HIVATAL 
a.) általános felügyeleti szerve: Báránd Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 
b.) törvényességi felügyeleti szerve: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

4.§ A Hivatal képviselete
1.) A Hivatalt a jegyző, akadályoztatása esetén az aljegyző képviseli A Hivatal jogi, perbeli 

képviseletét a jegyző, az aljegyző vagy a jegyző által megbízott ügyvéd látja el.

2.) A Hivatalt a jegyző által megbízott személy is képviselheti. A jegyző által megbízott 

személy a Hivatal képviseletét az erre szóló írásbeli meghatalmazásban foglaltak alapján 

jogosult és köteles ellátni.

3.)  Az  2.)  pont  szerinti  képviseleti  jogosultsággal  rendelkező  személy  képviseleti 
jogkörében  aláírási  joggal  rendelkezik,  ez  azonban  nem  terjed  ki  a  külön 
szabályozott  kötelezettségvállalási,  kiadmányozási,  utalványozási  és  ellenjegyzési 
jogosultságokra.

II. fejezet

A Hivatal gazdálkodása és alapvető feladatai

5.§ A Hivatal gazdálkodása
1) A Hivatal az azt létrehozó önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve, önálló 

gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

2.) A gazdálkodást: 
- az Állami Számvevőszék,
- a ellenőrzési feladattal megbízott belső ellenőr,
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- a Hivatal belső pénzügyi-gazdasági ellenőrzésre jogosult személyei,
- a létrehozó Képviselő-testületek Pénzügyi Gazdasági-Ügyrendi Bizottsága jogosult 
ellenőrizni,

3.)  A Hivatal gazdálkodásával  kapcsolatos szabályokat az alábbi mindenkor hatályos 
szabályzatok, utasítások tartalmazzák: 

a.) Számlarend,
b.) Számviteli politika,
c.) Pénzkezelési szabályzat,
d.) A kötelezettségvállalási, érvényesítési és utalványozási szabályzat,
e.) Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata,
f.) Leltárkészítési és leltározási szabályzat,
g.) Ellenőrzési szabályzat,
h.) Eszközök és források értékelési szabályzata,
i.) Önállóan gazdálkodó költségvetési szervekkel megkötött együttműködési 

megállapodások

4.)  A  Hivatalt  létrehozó  Önkormányzatok,  a  Hivatal  létrehozásáról  szóló 
megállapodásukban  foglaltaknak  megfelelően  biztosítják  a  feladatellátás 
(végrehajtás)  szervezeti,  személyi,  pénzügyi,  gazdasági  feltételeit,  valamint 
rendelkezésre  bocsájtják  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő,  feladatvégzéshez 
szükséges vagyon-és pénzeszközöket.

5.)  A pénzügyi-gazdasági  feladatokat a Hivatal  gazdasági  szervezet-egysége,  Pénzügyi 
Csoportja látja el.

6.)  A  Pénzügyi  Csoport  ellátja  a  Hivatalhoz  hozzárendelt  önállóan  gazdálkodó 
költségvetési szervek pénzügyi –gazdasági feladatait, azzal a kitétellel, hogy a Hivatal 
Tetétleni  Kirendeltsége az ott  dolgozó pénzügyi ügyekkel  foglalkozó köztisztviselő 
igénybevételével köteles közreműködni a Hivatalhoz hozzárendelt, tetétleni illetőségű 
önállóan  gazdálkodó  költségvetési  szervek  pénzügyi-gazdasági  feladatainak 
ellátásához:

- Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár 

- Szivárvány Idősek Gondozóháza

7.) Feladatmegosztás, felelősségvállalás rendje:

Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerv között 
a feladatmegosztás és felelősség vállalás rendjét külön megállapodás tartalmazza.

8.)  A  Hivatal  az  előirányzatok  feletti  rendelkezési  jogosultság  szempontjából:  teljes 
jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

9.) A feladatellátás forrásai:

- normatív állami hozzájárulás,

- a létrehozó önkormányzat költségvetése (önkormányzati támogatás),

- átvett pénzeszközök,
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- saját bevételek.

10.) Költségvetés, költségvetési előirányzatok:

-  a  létrehozó  önkormányzatok  éves  költségvetési  rendelete  magába  foglalja  a 
Hivatal  és  a  Hivatal  Tetétleni  Kirendeltségének  elkülönített  költségvetési 
előirányzatait.

- a Hivatal a jóváhagyott költségvetési előirányzat keretein belül gazdálkodik az államháztartási törvényben, a végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben, az önkormányzati törvényben meghatározott feltételek mellett, a gazdasági-pénzügyi szabályzatokban, a 
fenntartó, felügyeleti szerv döntéseiben foglaltak szerint.

11.)A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások:
A költségvetés tervezésére, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználására, a 
költségvetés végrehajtására, beszámolására vonatkozóan külön szabályzat rendelkezései 
irányadók.

Létszám és személyi juttatás előirányzat:

A  hivatal  a  létszám  és  személyi  juttatások  előirányzatával  a  létszám-  és  illetmény 
előirányzat keretei között önállóan gazdálkodik.

- A létszám- és illetménygazdálkodásra a vonatkozó központi jogszabályokban, az 
éves  költségvetési  rendeletben,  a  külön  szabályzatokban,  a  képviselő-testületi 
döntésekben,  valamint  a  Hivatalt  létrehozó  megállapodásban  foglaltak  az 
irányadók.

12.) Operatív gazdálkodás, költségvetés végrehajtásának folyamata:
- A kötelezettségvállalás, az utalványozás, az ellenjegyzés és az érvényesítés rendjét 
az erre vonatkozó külön szabályzat, ill. eseti felhatalmazás tartalmazza.
- Felelősségi szabályok: az államháztartási törvényben és az államháztartás működési 
rendjét szabályozó kormányrendeletben meghatározott, a költségvetés végrehajtásával 
összefüggő alapvető felelősségi szabályok, valamint külön szabályzat az irányadók.
- Gazdálkodási jogosultságok, rendelkezési jogkörök:
A gazdálkodás vitelével összefüggő jogosítványok, egyes gazdálkodási jogosultságok 
gyakorlására  a  külön  szabályzatokban  meghatározottak,  a  munkaköri  leírásban 
foglaltak  vonatkoznak,  ill.  esetenként  névre  szólóan  kiadott  megbízásokban, 
felhatalmazásokban rögzítettek szerint gyakorolhatók.
-  A  pénzügyi-gazdasági  tevékenységet  ellátó  személyek  feladatkörének  és 
munkakörének részletes meghatározását munkaköri leírás tartalmazza.

13.) A költségvetési szerv általános forgalmi adó alanyisága: ÁFA körbe tartozó tárgyi 
adómentességet élvez.

14.) Az SZMSZ-hez kapcsolódó függelékek, belső szabályzatok, egyéb dokumentumok 
naprakész vezetéséről, a jogszabályoknak megfelelő hatályban tartásáról a jegyző és az 
aljegyző gondoskodik.

6.§ Vagyon, vagyonnal való rendelkezés

1) A vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
a.) Ingatlanvagyon:

40



A  Hivatalt  létrehozó  önkormányzatok,  a  Hivatalt  létrehozó  megállapodásukban 
foglaltaknak  megfelelő  ingatlan  vagyontárgyaikat  a  Hivatal  ingyenes  használatába 
adják.

A  vagyon  kezelésére,  használatára,  hasznosítására,  értékesítésére  vonatkozóan  az 
önkormányzatok, Hivatalt létrehozó megállapodásukban külön rendelkeznek.

b.) Ingóvagyon:

A  Hivatalt  létrehozó  megállapodás  mellékleteiben,  felsorolt  ingó  vagyontárgyak 
tekintetében a Hivatalt ingyenes használati jog illeti meg.

A  használatba  adott  ingó  vagyonnal  való  rendelkezési  jog  gyakorlására  az 
önkormányzatok külön megállapodást köthetnek.
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III. fejezet
A Hivatal irányítása, vezetése, a működésére vonatkozó alapvető szabályok, a munkáltatói jogok gyakorlása és a 
hivatal belső szervezete

7.§ A Hivatal irányítása, vezetése

1.)  Báránd  Község  Polgármestere  a  Hivatalt  létrehozó  Képviselő-testületek  döntései 
figyelembe véve, saját hatáskörében irányítja a Hivatalt.

2.) A Hivatalt a jegyző vezeti.  A jegyzőt az aljegyző helyettesíti.  A jegyző és az aljegyző 
egyidejű távolléte esetén a pénzügyi csoportvezető vezeti.

3.) A csoportok vezetői az adott csoport operatív vezetői.

4.) A Hivatal Tetétleni Kirendeltségét az aljegyző vezeti.

8.§ A munkarend és az ügyfélfogadás rendje
1.) A Hivatal dolgozóinak napi munkaideje:

hétfő- csütörtök 730 órától 1600óráig
péntek 730órától 1330 óráig tart.
Ebédidő:12 és 13 óra között 30 perc.

- A dolgozók jelenléti íven rögzítik a munkába érkezésük és eltávozásuk idejét.
-  Napközben  a  munkahelyről  eltávozást  a  jegyző  engedélyezi,  a  Hivatal  Tetétleni 

Kirendeltségén dolgozók tekintetében az aljegyző.
- A napi munka befejezése után a hivatalos helyiségekben elzáratlanul ügyirat, bélyegző 

nem maradhat.
-  A  hivatali  helyiségekben  elhelyezett  leltári  tárgyakért,  annak  használója/használói 

felelős/felelősek.

2.) A Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Báránd:

Nap Idő
Hétfő 800-1200 ill. 1300-1600

Kedd 800-1200  ill. 1300-1600

Szerda ---

Csütörtök 800-1200  

Péntek ---
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A Hivatal Tetétleni Kirendeltségének ügyfélfogadási rendje:

Nap Idő
Hétfő 800-1200 ill. 1300-1600

Kedd ---

Szerda 800-1200 ill. 1300-1600

Csütörtök ---

Péntek 800-1200

Halaszthatatlan  ügyekben  (pl.  haláleset,  stb.)  amely  esetekben  az  azonnali  ügyintézés 

elmaradása jelentős érdek, -és jogsérelemmel jár, az ügyfélfogadás ideje egybeesik a hivatali 

munkaidővel.  Ennek  elbírálására  a  jegyző,  illetve  az  adott  egység  vezetője,  ügyintézője 

jogosult.

Báránd Község Önkormányzat Polgármesterének

ügyfélfogadási rendje:

Minden héten kedden 800-1200 és csütörtökön 800-1200

Akadályoztatás esetén az előre meghatározott időpontokban.

Tetétlen Község Önkormányzat Polgármesterének

ügyfélfogadási rendje:

Minden héten hétfőn 1300-1600 és pénteken 900-1200

Akadályoztatás esetén az előre meghatározott időpontokban.

A jegyző ügyfélfogadási rendje:

Bárándon minden héten kedden 800-1200

Tetétlenen minden héten szerdán  1300-1600

Akadályoztatás az előre meghatározott időpontokban.

A  Hivatal  Tetétleni  Kirendeltségén  a  jegyző  illetve  az  általa  megbízott  személy  tart 
ügyfélfogadást.

Az aljegyző ügyfélfogadási rendje:
Minden héten hétfőn 800-1200 és szerdán 1300-1600

Akadályoztatás esetén az előre meghatározott időpontokban.
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9.§ A működés általános szabályai
1.) A Hivatal folyamatos működésére vonatkozó és azt biztosító szabályokat a hatályos jogszabályok, a hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzata, egyes kérdésekre vonatozóan a hivatalt létrehozó önkormányzatok önkormányzati rendeletei és határozatai valamint az 
irányítás sajátos jogi eszközei (például belső utasítások, szabályzatok) tartalmazzák.

2.)  A  Hivatal  köztisztviselőinek  általános  feladatait  jelen  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzat, konkrét feladatait pedig munkaköri leírásuk tartalmazza. A munkaköri 
leírás tartalmazza az ellátandó tevékenységi kört, az adott munkakörre vonatkozó 
speciális előírásokat.
Az  egyes  vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettségekről  szóló  2007.  évi  CLII.  törvény 
rendelkezéseinek  megfelelően  vagyonnyilatkozat  tételi  kötelezettség  terheli  a  Hivatal 
köztisztviselőit.

3.) A polgármester hetente egy alkalommal vezetői értekezletet tart,
a jegyző,

az aljegyző,

a csoportvezető,

valamint szükség szerint az önálló ügyintézők vesznek részt.

4.)  A jegyző a Hivatal  dolgozói  részére  havonta apparátusi  értekezletet  tart,  ahol az 
aktuális  feladatokon  túl  tájékoztatást  ad  a  Hivatalt  létrehozó  képviselő-testület 
döntéseiről is.

5.)  A  jegyző  a  Hivatalt  létrehozó  Képviselő-testületek  munkaterve  szerint  írásban 
beszámol a Hivatal munkájáról. A Hivatal Tetétleni kirendeltségének munkájáról az 
aljegyző számol be a Hivatalt létrehozó Képviselő-testületeknek.

6.)  A  jegyző  gondoskodik  a  Hivatalban  folyó  munka  törvényességének  folyamatos 
vizsgálatáról.

7.) A hivatalos bélyegző leírása, használata:

Körbélyegző: szövegezése: 
- Bárándi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  középen: 

Magyarország  címere  (alatta:  arab  sorszám,  vagy 
Báránd felirat)

- Bárándi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Tetétleni 
Kirendeltsége középen: Magyarország címere 

A  Hivatal  hivatalos  bélyegző  lenyomatát  a  kiadmányozási  jog  gyakorlására  jogosult 
aláírásával ellátott iratokon, kiadmányokon lehet használni. A bélyegzőkről számozottan a 
jegyző nyilvántartást  vezet és névre szólóan kiadja a kiadmányozási  joggal rendelkező 
vezetőnek, ill. köztisztviselőnek.
A  használatra  történő  átadás  során  a  bélyegzőlenyomat  mellett  az  átvevő  aláírásával 
igazolja  az átvételt.  A bélyegző kezelője anyagi,  fegyelmi  és büntetőjogi felelősséggel 
tartozik  a  bélyegző  jogszerű  használatáért.  Ha  valamely  dolgozó  a  rábízott  bélyegzőt 
elveszti, erről a jegyzőnek azonnal köteles jelentést tenni. A jegyző köteles az elvesztés 
körülményeit és a köztisztviselő felelősségét megvizsgálni.
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Az elhasználódott, megrongálódott, vagy feleslegessé vált bélyegzőt vissza kell a jegyző 
részére  adni,  aki  ezt  jegyzőkönyv  felvétele  mellett  megsemmisíti.  A jegyzőkönyvet  a 
nyilvántartás mellékleteként kell megőrizni.

Ha a bélyegző kezelőjének megszűnik a közszolgálati jogviszonya, a bélyegző átadását az 
átvevő nyilatkozaton kell igazolni.

8.)  A csoportvezetők kötelesek  folyamatosan  ellenőrizni  az  ügyintézés  és  az  ügyvitel 
szakszerűségét,  a  hatályos  jogszabályok  és  belső  utasítások,  illetve  szabályzatok, 
valamint  az  önkormányzati  rendeletekben  és  Képviselő-testületi  határozatokban 
foglaltak betartását.

10.§ A munkáltatói jogok gyakorlása

1.) A polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat:

- a jegyző

- és az egyéb munkáltatói jogokat az önkormányzati intézmények vezetői felett

- a közfoglalkoztatottak vonatkozásában.

2.) A jegyző gyakorolja:

- az aljegyző

- a Hivatal valamennyi köztisztviselője és munkavállalója felett a munkáltatói jogokat.

A munkáltatói jogok gyakorlására vonatkozó részletes szabályokat a vonatkozó hatályos 
jogszabályok tartalmazzák.

11.§ A Hivatal belső szervezete
1.)  A  Hivatal  csoportokra,  tagozódó  egységes  szervezet,  mely  csoportok  alapegységei  a 

munkakörök.

2.) A Hivatal feladatait a létrehozó megállapodásban foglaltaknak megfelelő létszámmal látja 
el.  A  megállapodásban  foglaltaknak  megfelelően,  bármely  település  foglalkoztathat 
feladatellátásához dolgozókat, saját költségviselése mellett.

3.) A Hivatal belső szervezeti egysége a Kirendeltség. A Kirendeltség vezetését az aljegyző 
látja el.

3.) A Hivatal felépítése:
- Jegyző,
- Aljegyző,
- Titkárság
- Igazgatási Csoport
- Pénzügyi Csoport

Titkárság:
- Titkársági ügykezelő
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Igazgatási Csoport:
- Igazgatási csoportvezető köztisztviselő
- Igazgatási köztisztviselő I.
- Igazgatási köztisztviselő II. (Hivatal Tetétleni Kirendeltsége)

Pénzügyi Csoport:
- Pénzügyi csoportvezető köztisztviselő
- Pénzügyi köztisztviselő I.
- Pénzügyi köztisztviselő II.
- Pénzügyi köztisztviselő III. (Hivatal Tetétleni Kirendeltsége)
- Adóügyi köztisztviselő
- Pénzügyi köztisztviselő IV. (Hivatal Tetétleni Kirendeltsége)
- Adóügyi és pénzügyi köztisztviselő (Hivatal Tetétleni Kirendeltsége)

A munkakörökhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, 
a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat külön szabályozás 
állapítja meg.

A Hivatal felépítése:

A Hivatal támogatott köztisztviselői létszáma: 10 fő
A  Hivatal  Tetétleni  Kirendeltsége  2  fő  köztisztviselőt  foglalkoztat  feladatainak  ellátása 
érdekében saját költségviselése mellett.
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IV. fejezet
A Hivatal feladatai

12.§ A Hivatal alapvető feladatai

1) A Hivatal alapvető feladata az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a 
jegyző  feladat-  és  hatáskörébe  tartozó  ügyek  döntésre  való  előkészítésével  és 
végrehajtásával  kapcsolatos  feladatok  ellátása.  A  jegyző  hatáskörébe  tartozó 
államigazgatási  ügyek  intézése,  a  döntések  szakmai  előkészítése,  a  döntések 
végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, valamint a Hivatal segíti a képviselő–testületek 
és bizottságaik, továbbá az általuk létrehozott szervek munkáját, további feladata a helyi 
nemzetiségi önkormányzatok tisztségviselői munkája eredményességének elősegítése.

2.) A Hivatal alapvető feladatai a létrehozó önkormányzatok működésével kapcsolatban:
A  Hivatal  Tetétleni  Kirendeltsége  tekintetében  az  aljegyző  köteles  a  Tetétlen  Községi 
Önkormányzat  működésével  kapcsolatos  feladatokat  ellátni,  amennyiben  arra  technikailag 
lehetőség  nyílik,  a  Hivatal  Tetétleni  Kirendeltségén  foglalkoztatott  köztisztviselők 
igénybevételével.

a) A Hivatal a képviselő–testületek és bizottságaik és a képviselők tevékenységével 
kapcsolatban:

- ellátja a hivatalt létrehozó képviselő-testületek és bizottságaik működéséhez 
kapcsolódó szervezési és adminisztrációs feladatokat,

- tájékoztatással és ügyviteli közreműködéssel segíti az önkormányzati 
képviselők, a bizottságok és a Képviselő-testület munkáját,

- közreműködik a testületi szervek által tárgyalandó írásos előterjesztések 
elkészítésében,

- előkészíti és végrehajtja a Képviselő-testület és bizottságai döntéseit, 
(határozatok és rendeletek) a polgármester és a jegyző operatív vezetésével.

- ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket, a jogszabály, a képviselőtestület, 
valamint a polgármester meghatároznak.

b) A Hivatal a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységével kapcsolatban:

- szakmailag előkészíti a testületi előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, 
valamint vizsgálja a törvényességet,
- a nemzetiségi önkormányzatok üléseinek jegyzőkönyvét a jegyző által kijelölt 
személy vezeti,
- nyilvántartja a nemzetiségi önkormányzatok döntéseit,
- szervezi a nemzetiségi önkormányzatok rendelkezéseinek végrehajtását, a 
végrehajtás ellenőrzését,
- ellátja a nemzetiségi önkormányzatok munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, 
ügyviteli, adminisztrációs feladatokat.
- a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében, ellátandó feladatokról szóló 
megállapodást a képviselő-testület külön határozattal hagyta jóvá. A megállapodások 
jelen szabályzat mellékletét képezik.
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c) A Hivatal az önkormányzat intézményeivel kapcsolatban:

- részt vesz a szervezési, irányítási, ellenőrzési feladatok ellátásában, szakmai segítő 
tevékenység folytatásában,
- ellátja az intézményi tervezés, beszámoltatás, intézményi gazdálkodás irányítását,
- elvégzi a beruházások, felújítások előkészítését, lebonyolítását,
- biztosítja a belső gazdálkodás szervezését, a belső létszám– és bérgazdálkodást, az 
intézményi pénzellátást,
- elvégzi a költségvetési intézmények ellenőrzését, az intézmény számviteli 
munkájának irányítását.
- A Hivatal elvégzi az önkormányzat ingatlanvagyonával, vagyoni érdekeltségeivel 
és egyéb vagyonával kapcsolatos közgazdasági, pénzügyi, jogi feladatokat.

3.)  A  Hivatal  működésére  és  az  államigazgatási  ügyekkel  kapcsolatos  feladataira 
vonatkozó belső szabályokat az alábbi szabályzatok, utasítások tartalmazzák:

a.) Iratkezelési Szabályzat,
b.) Kiadmányozási jog szabályozása,
c.) Munkavédelmi szabályzat,
d.) Tűzvédelmi szabályzat,
e.) Informatikai szabályzat,
f.) Közszolgálati Szabályzat,
g.) Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzat,
h.) Polgármesteri és jegyzői utasítások

4.) A köztisztviselők az ügyintézés során a következő általános követelményeket kötelesek 
betartani:

a) az ügyintézés során minden esetben biztosítani kell a törvényesség betartását,
b) alapvető követelmény a gyorsaság, a szakszerűség, a bürokrácia mentesség, a 
határidők betartása,
c) a törvényesség szellemében biztosítani kell az állampolgári jogokat és kötelességeket, 
az ügyfelek érdekében méltányosan kell eljárni,
d) elsődleges cél: az önkormányzati érdekek feltárása és érvényre juttatása,
e) az ügyintézők kötelesek munkájuk során egymással hatékonyan együttműködni és az 
ügyfelek részére – jogaik biztosítása érdekében – a megfelelő felvilágosítást és 
tájékoztatást megadni,
f) a Hivatal köztisztviselői a tudomásukra jutott állami szolgálati és üzleti (magán) titok 
tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. E titoktartási kötelezettség az 
adatvédelemről szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével - kiterjed az ügyfél 
személyiségi jogainak a védelmére is. A titoktartási kötelezettség a közhivatal betöltése 
után is fennáll.
g) a hivatali dolgozó minden olyan adatot, információt és tényt köteles a jegyző 
tudomására hozni, amely az előbbi kötelezettséget befolyásolja.

13.§ A Hivatal vezetői és munkatársai
1.) Báránd Község Polgármestere:

- a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a Hivatalt;
-  a  jegyző  javaslatainak  figyelembevételével  meghatározza  a  közös  önkormányzati 
hivatal  feladatait  az  önkormányzat  munkájának  a  szervezésében,  a  döntések 
előkészítésében és végrehajtásában;

48



-  dönt  a  jogszabály  által  hatáskörébe  utalt  államigazgatási  ügyekben,  hatósági 
hatáskörökben,  -  egyes  hatásköreinek  gyakorlását  átruházhatja  az alpolgármesterre,  a 
jegyzőre, a hivatal ügyintézőjére;
-  a  jegyző  javaslatára  előterjesztést  nyújt  be  a  képviselő-testületnek  a  hivatal  belső 
szervezeti  tagozódásának,  létszámának,  munkarendjének,  valamint  ügyfélfogadási 
rendjének meghatározására;
- a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;
- gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében;

2.) A jegyző és az aljegyző

a.) A Hivatal jegyzőjének és aljegyzőjének kinevezése a Mötv. és a Kttv. előírásai szerint 
történik. A jegyzőre és az aljegyzőre vonatkozó egyéb rendelkezéseket a Hivatalt 
létrehozó megállapodás tartalmazza.

b.) A Hivatalt a jegyző vezeti, aki felelős annak törvényes és eredményes működéséért. 
c.) A jegyző tartós távollétében, illetve tartós akadályoztatása esetén az aljegyző ellátja 

teljes  jogkörrel  a  jegyző  hatáskörébe  tartozó  feladatokat,  az  alapvető  munkáltatói 
jogok gyakorlása kivételével.

d.)  A  Hivatal  Tetétleni  Kirendeltségét  az  aljegyző  vezeti.  Eljár  a  jegyző  hatáskörébe 
tartozó  Tetétleni  illetőségű  önkormányzati  és  államigazgatási  ügyekben,  ezek 
tekintetében kiadmányozási joggal rendelkezik.

e.) A jegyző vagy aljegyző, vagy megbízottja köteles a Hivatalt létrehozó képviselő-
testületek ülésein, valamint a bizottsági üléseken részt venni és ott a szükséges 
tájékoztatást megadni.

f.) A Hivatal köztisztviselőinek munkaköri leírásait a jegyző készíti el, az aljegyző 
bevonásával.

g.) A jegyző és Tetétlen községet érintően az aljegyző feladatai a következők:

- elkészíti a képviselő-testületi ülés, a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket 
- ellátja a testületek, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos 
feladatokat 
- tanácskozási joggal részt vesz a testületek, a bizottságok ülésein 
- törvényességi észrevételt tehet a szavazás előtt az előterjesztés vitájában 
- gondoskodik a testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről,
- rendszeresen tájékoztatja a polgármestereket, a képviselő-testületeket, a 
bizottságokat, az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról, a hivatal munkájáról 
és az ügyintézésről,
- döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket,
- ellátja a jogszabályban előírt államigazgatási feladatokat és hatósági hatásköröket,
- dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,
- hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, a polgármesterek 
egyetértésével gyakorolja a munkáltatói jogokat a köztisztviselők tekintetében 
(kinevezés, felmentés, jutalmazás),
- ellátja az államigazgatási tevékenység egyszerűsítésével, korszerűsítésével 
kapcsolatos feladatokat,
- szervezi a jogi felvilágosító munkát,
- évente egyszer beszámol a képviselő-testületek előtt a Hivatal munkájáról és az 
ügyintézésről,
- összehangolja a Hivatal munkáját, 
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- jelen szabályzatban foglaltak szerint képviseli a Hivatalt.
- egyes hatásköreit átruházhatja,
- tanácskozási joggal részt vesz a Képviselő-testület és bizottságai ülésein.
-  gondoskodik a  Hivatal  Szervezeti  és  Működési Szabályzata,  az  egyéb jogszabály 
által  kötelezően előírt,  vagy egyébként szükséges belső szabályzatok elkészítéséről, 
szükség esetén módosításáról,
- a jegyző közvetlenül az érdemi ügyintéző köztisztviselőnek is átad egyes ügyeket, 
melyek közbenső intézkedést igényelnek (idézés, felszólítás, igazolás, stb.),
- a jegyző egyes esetekben előzetes egyeztetési, tájékoztatási kötelezettséget is előírhat 
a kiadmányozási jog gyakorlásához,
-  a  jegyző  akadályoztatása,  vagy  távolléte  esetén  a  kiadmányozási  jogot  a 
csoportvezetők  gyakorolják,  -az  átadott  kiadmányozási  jog  gyakorlása  nem adható 
tovább.  Az  iraton  született  írásbeli  intézkedés  (kiadvány)  keltezéssel, 
bélyegzőlenyomattal ellátott sajátkezű aláírása a kiadmányozás.
-  Csak  kiadmányozási  jogkör  átadása  esetén  az  „átadó (pl.  jegyző)  megbízásából” 
szöveget is fel kell tüntetni.

3.)  A polgármester és a jegyző külön- külön (önállóan) és  együttesen is  utasításokat, 
intézkedéseket  és  körleveleket  adhat  ki  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatban, 
illetve  az  önkormányzati  rendeletben  szabályozott  –  a  Hivatal  működésével 
összefüggő– kérdések végrehajtására.

4.) A csoportvezető személyi felelőséggel irányítja és ellenőrzi az általa vezetett csoport 
munkáját, biztosítja az ügyek elintézésének szakszerűségét és törvényességét.
A csoportvezető:

- Előkészíti az általa vezetett csoport munkatársainak munkaköri leírás- tervezetét,
- meghatározza a munkatársak teljesítménykövetelményeit
-  előkészíti,  elkészíti  a  csoport  szakmai  feladatkörébe  tartozó  önkormányzati 
rendeletek, bizottsági és testületi előterjesztések tervezetét,
- gondoskodik a Képviselő-testület, illetve a Bizottságok rendeleteinek, határozatainak 
valamint a hivatalvezetőtől kapott utasítások végrehajtásáról,
- a jegyző, illetve a polgármester felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben jár el, 
kiadmányozási jogkörrel rendelkezik,
-  részt  vehet  a  Képviselő-  testület,  illetve  bizottságainak  ülésein,  a  csoport 
tevékenységi körét érintő napirendi pontok tárgyalásán,
-  önkormányzati  ügyekben  tájékoztatást  ad  az  azt  kérő,  illetőleg  az  intézkedést 
kezdeményező polgároknak, illetve más nem természetes személynek
- köteles ellátni  mindazt a csoport szakterületét  érintő feladatot,  amellyel  a Hivatal 
vezetése megbízza.

5.) Az önálló ügyintézők a jegyző által meghatározott önálló feladatkört és feladatokat 
látnak el.

6.)  Az  ügyintézők  feladata  az  államigazgatási  hatósági  ügyek,  valamint  az 
önkormányzati  ügyek  döntésre  való  szakszerű  előkészítése,  a  jogerős  érdemi 
döntések-  határozatok-  végrehajtása,  valamint  a  munkaköri  leírásukban 
meghatározott  esetekben  az  önkormányzat  működésével  kapcsolatos  feladatok 
szakszerű ellátása.

7.) Az ügyviteli és fizikai alkalmazottak a Hivatal vezetői és munkatársai munkáját segítik: adminisztrációs, iratkezelési, postázási, 
gépjármű-vezetési, karbantartási feladatokat látnak el.
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8.) A 4.)- 7.) pontban meghatározott munkatársak konkrét, részletes (személyre szóló) 
feladatait  munkaköri  leírásuk  tartalmazza.  A  munkaköri  leírást  a  kinevezési 
okirattal  egyidejűleg  kell  kiadni.  A  munkaköri  leírások  előkészítésében, 
kidolgozásában a szervezeti egység vezetője is közreműködik.

9.)  A  vezetői  megbízás  határozatlan  időre  szól,  melyet  a  jegyző  indokolás  nélkül 
bármikor visszavonhat.

10.) A továbbképzést, képzést éves helyi képzési terv tartalmazza, készítésének eljárási 
rendjét és nyilvántartását külön Eljárás szabályozza.

11.) A munkaköri - feladatok, ügyiratok - átadás-átvételi  eljárási rendjére vonatkozó 
szabályozást a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza részletesen.

14.§ Záró rendelkezések

(1) A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.március 8. napján lép hatályba.

Záradék 

Jelen  szabályzatot  Báránd  Község  Önkormányzata  ………………… számú  határozatával, 
Tetétlen Község Önkormányzat ………………… számú határozatával jóváhagyta.

Kelt: 2013. ………………..

………………………… ……………………………
Polgármester Polgármester
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6. napirendi pont
Különfélék

Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondja, hogy az előző ülésen kérdésként merült fel a Roma Nemzetiségi Önkormányzatban 
dolgozó  Farkas  Úr  holléte.  Egyeztetett  az  Elnök  Asszonnyal,  Tetétlenen  tartózkodik.  Az 
Elnök Asszony hivatalosan is tájékoztatni fogja a Képviselő- testületet a kérdésben.
Ingatlan felajánlással kapcsolatosan volt kérdés, a vasút utcai Faragó féle ingatlannal. Faragó 
Úr megkeresése, és az adatkérés megtörtént, de nem jelent meg nem szolgáltatott adatot arról, 
hogy ki is a tulajdonostárs. 

Dr. Késmárky- Kodak András képviselő
Lakossági megkeresésre jelzi, amely érinti a közétkeztetést is valamilyen szinten, a konyha 
mögötti ingatlanon egy elhalt állat van.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Be lett jelentve, jönnek érte.
Dr. Késmárky- Kodak András képviselő
A kutyákra is panaszkodnak. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Ezzel  kapcsolatosan  minden  hatáskörünket  elvesztettük.  Minden  tulajdonosnak  köteles  a 
kutyáját úgy elrekeszteni, hogy közterületre ne jussanak. Ilyen esetben bejelentést kell tenni a 
rendőrségen, 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Az önkormányzathoz nem lehet bejelenteni?
Dr. Kiss Gyula jegyző
Bejelenteni be lehet és továbbítani kell az illetékes hatóság felé. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
A jegyzőkönyvben foglaltak alapján bejelentésnek vesszük, és kezdeményezzük az illetékes 
hatóság fel az eljárást. 
Dr. Késmárky- Kodak András képviselő
Több  szülő  kereste  meg  hogy  egy  gyermek  bántalmazza  az  ő  gyermekeiket.  Bizonyos 
feltételeket szab a nem bántalmazáshoz. Mit lehet ezzel kapcsolatban tenni?
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Ő már kérte a polgárőrség képviselőjét, hogy nézzenek rá a gyerekekre hazafelé menet. Lehet 
szólni ismét a polgárőröknek. 

Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Elmondja, hogy az elmúlt héten belőttek az iskola konyha ablakán. Meglett a lőszer, amely 
emberi élet kioltására alkalmas. A rendőrség intézkedik ez ügyben.

Hivatalos megkeresés a KIK felé, kamerával kapcsolatosan.

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Lakossági megkeresésre jelzi, a szabadság  utcán a nagy gépekre panaszkodnak, összetörik az 
utat.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nincs súlykorlátozás, utána néznek milyen forgalomkorlátozás lehet ott.
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Több hozzászólás, felvetés nem hangzik el így a Képviselő- testületi ülést bezárja.

k.m.f

Dr. Kovács Miklós   Dr. Kiss Gyula
      polgármester                      jegyző

           Papp László Csaba
        képviselő
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