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Borsod-Abaúj-Zemplén megye   SZUHAKÁLLÓ  község 

 
 

Szuhakálló község Polgármesterének 

2021. január 18-án meghozott döntései 

 

a. határozata: 1; 2; 3; 4; 5 

b. rendelete:1; 2; 3 

 

 

Szuhakálló, 2021.02.01. 
 
 
 
 
         Dr. Herczeg Tibor 
          jegyző 
                    címzetes főjegyző 



 2 

S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  

1 / 2 0 2 1 . ( I . 1 8 . )  h a t á ro z a t a  

a  S z u h a k á l l ó i  K ö z s é g i  K o n y h a  á l t a l  b i z t o s í t o t t ,  g y e r m e k -  
a l k a l m a z o t t i -  s z o c i á l i s  é s  v e n d é g é t k e z t e t é s  

n y e r s a n y a g n o r má i n a k ,  t é r í t é s i  d í j a i n a k  2 0 2 1 .  é v i  
me g á l l a p í t á s á r ó l  s z ó l ó  3 8 / 2 0 2 0 . (X I . 1 9 . )  h a t á ro z a t  

mó d o s í t á s á r ó l  

Szuhakálló Község Önkormányzata Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdése alapján –Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az 

alábbi határozatot hozom: 

A Szuhakállói Községi Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális 
és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2021. évi 
megállapításáról szóló 38/2020.(XI.19.) határozat 1. h. pontja helyébe az alábbi 
rendelkezések lépnek: 

1./A Szuhakállói Községi Konyha által biztosított gyermek- és alkalmazotti étkeztetésre vonatkozó 
nyersanyagnormákat az alábbiak szerint határozom meg, 2021. január 1-i hatállyal: 

h.) Az önkormányzatnál, illetve az önkormányzati intézményeknél alkalmazási 
jogviszonyban nem állók (vendégétkezők) napi nyersanyag normája 424 Ft, melyből: 

ebéd: 424 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazzák. 

A vendégétkezők térítési díja: 425 - Ft/nap, mely összeg az áfát nem tartalmazza. 

Felelős: polgármester, élelmezésvezető 
Határidő: értelemszerűen 

 
 
Szuhakálló, 2021. 01. 18.   
 
        Dávid István 
        polgármester 
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S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  

2 / 2 0 2 1 . ( I . 1 8 . )  h a t á ro z a t a  

S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  t e l e p ü l é s re n d e z é s i  e s z k ö z e i n e k  
mó d o s í t á s á r a  i r á n y u l ó  e l j á rá s  me g i n d í t á s a  

Szuhakálló Község Önkormányzata Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdése alapján –Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az 

alábbi határozatot hozom: 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 16.§ alapján, Szuhakálló 
község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási 
tervének (együtt: településrendezési eszközök) részbeni módosításával egyetértek, 
elkészítéséhez hozzájárulok. 

A Szuhakálló község területén megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító 
naperőmű elhelyezéséhez szükséges a hatályos településrendezési eszközök és a 
tervezett fejlesztés összhangjának megteremtése. A fejlesztést a Kormány megújuló 
energia projektek megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
184/2020. (V.6.) Korm. rendeletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű ügyé nyilvánította.  

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen   
 
 
Szuhakálló, 2021. 01. 18. 
 
        Dávid István 
        polgármester 
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S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  P o l g á r me s t e ré n e k  

3 / 2 0 2 1 . ( I . 1 8 . )  h a t á ro z a t a  

k ö z a l k a l ma z o t t i  j o g v i s z o n y  mó d o s í t á s á ró l ,  f a l u g o n d n o k i  
mu n k a k ö r  l é t r e h o z á s á h o z  

Szuhakálló Község Önkormányzata Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdése alapján –Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az 

alábbi határozatot hozom: 

Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testületének a falugondnoki munkakör 

betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló 37/2020.(XI.19.) határozatával, a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.) 

20/A §-a alapján, a falugondnoki munkakör betöltésére meghirdetett nyilvános 

pályázati eljárásban megállapítom, alábbi pályázó pályázatának érvényességét: 

Kiss András 3731 Szuhakálló, Bajcsy-Zsilinszky u.44. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (1) bekezdés 

alapján, Kiss András 3731 Szuhakálló, Bajcsy-Zsilinszky u.44. sz. alatti lakos, mint 

munkavállaló és Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint 

munkáltató között fennálló, határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszony, 

közös megegyezésen alapuló módosításáról döntök 2021. február 1. napjával, melynek 

során nevezett munkaköre karbantartó munkakörről falugondnoki munkakörre 

módosul. 

Nevezett illetménye és juttatásai a Kjt. vonatkozó rendelkezései és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) 

Korm. rendelet alapján kerül módosításra. 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 
 
Szuhakálló, 2021. 01. 18.   
 
        Dávid István 
        polgármester 
 

 
 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/99200033.TV/tvalid/2018.2.1./tsid/
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S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  

4 / 2 0 2 1 . ( I . 1 8 . )  h a t á ro z a t a  

a  f a l u g o n d n o k i  t e v é k e n y s é g  t e v é k e n y s é g n a p l ó b a n  t ö r t é n ő  
d o k u me n t á l á s a  s z a b á l y a i ró l  

Szuhakálló Község Önkormányzata Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdése alapján –Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az 

alábbi határozatot hozom: 

a Szuhakállóadna község Önkormányzata által fenntartott falugondnoki szolgáltatás 

működése során, a falugondnok tevékenységének - a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 

7.) SzCsM rendelet 39. § (4) bek-e szerinti – tevékenységnaplóban történő 

dokumentálása folyamán, a tevékenységnapló szolgáltatást igénybe vevők általi 

aláírásának mellőzését engedélyezem. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

 
 
Szuhakálló, 2021. 01. 18.   
 
        Dávid István 
        polgármester 
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S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  

5 / 2 0 2 1 . ( I . 1 8 . )  h a t á ro z a t a  

á l l á s h e l y  e n g e d é l y e z é s é rő l  é s  á l l a s h e l y  me g s z ü n t e t é s é rő l  

Szuhakálló Község Önkormányzata Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdése alapján –Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az 

alábbi határozatot hozom: 

1.Szuhakálló község Falugondnoki Szolgáltatása működtetéséhez 1 fő falugondnoki 
munkakör betöltését lehetővé tevő, 1 álláshely létrehozását engedélyezem 2021.02.01. 
napjától, a 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás kormányzati funkción. 

2. 2021. január 31. napjával, a 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
kormányzati funkción, a karbantartó munkakörhöz kapcsolódó 1 álláshely 
megszüntetéséről döntök. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

 
 
Szuhakálló, 2021. 01. 18.   
 
        Dávid István 
        polgármester 
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Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

1/2021. (I.18.) önkormányzati rendelete 

a helyi szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében, Szuhakálló község 
Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26.§-ában; 32.§ (3) 
bekezdésében és 132.§. (4) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 
 

1.§ (1) A helyi szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) 1.§ (3) bekezdés d.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

1.§ (3) A képviselő-testület a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek gyakorlásából a polgármesterre átruházza: 

d) a közkifolyók használati vízdíj támogatása 

(2) A Rendelet 3.§ (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

3.§ (4) A kérelemhez mellékelni kell: 

c) a munkanélküli esetén a Nemzeti Foglalkoztatási szolgálat területileg illetékes szerve 
(továbbiakban: foglalkoztatási szerv) által kiadott igazolást arró1, hogy a kérelem 
benyújtásakor a kérelmező regisztrált álláskereső, 

(3) A Rendelet 3.§ (8)-(9) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

3.§  

(8) Az Sztv. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyont, vagyoni helyzetet a rendelet 
1/a. melléklete szerinti nyilatkozat alkalmazásával kell igazolni. 

(9) Az ügyfél a (4) bekezdésben meghatározott iratokat a kérelem benyújtásakor, illetve 
hiánypótlási felhívásra 8 napon belül köteles becsatolni, tekintettel az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 47.§ (1) bek. b) pontja szerinti jogkövetkezményre. 

2.§ (1) A Rendelet 5.§ (2) és (6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

5.§  

(2) A lakhatási támogatás – ide nem értve a 6/A §-ban szabályozott támogatási formában 
nevesített közműköltséget - a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a fűtési költségek, a 
szennyvízszállítás és a lakbér (a továbbiakban együtt: rezsiköltség) díjához, valamint a lakhatási 
kiadásokhoz kapcsolódó lakhatási hátralékok - rezsiköltség-hátralék és magánszemélyek 
kommunális adója hátralék - megfizetéséhez kapcsolódó hozzájárulás. 

(6) Lakhatási támogatás nyújtható annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó 
havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének (a 
továbbiakban: nyugdíjminimum), 250 %-át egyedül élő esetében a 350 %-át, és a háztartás tagjai 
egyikének sincs vagyona. 

(2) A Rendelet 5.§ (9) bekezdés a)-c) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

5.§ 
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(9) Az (1) bekezdésben meghatározott lakhatási támogatás összege havonta: 

a) ha a háztartás összjövedelme és a rezsiköltség aránya nem haladja meg a 25 %-ot, 3.000.-Ft,  

b) ha a háztartás összjövedelme és a rezsiköltség aránya meghaladja a 25 %-ot, de a 30 %-ot 
nem éri el, 4.000.-Ft,  

c) ha az összjövedelem és a rezsiköltség aránya meghaladja a 30 %-ot, 5.000.-Ft.  

3.§ A Rendelet 6/A §-sal egészül ki: 

6/A § (1) A képviselő-testület települési támogatásként, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó 
támogatást nyújt a közműves ivóvízellátással nem rendelkező, a közkifolyók használatának 
rendjéről szóló 11/2013. (IX.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: vízdíj rendelet) hatálya 
alá tartozó fogyasztók, háztartások részére, az egészséges ivóvízhez való hozzájutáshoz 
kapcsolódó rendszeres kiadásaik viseléséhez való hozzájárulásként, közkifolyó használati vízdíj 
támogatásként (a továbbiakban: vízdíj támogatás). 

(2) A vízdíj támogatás a közkifolyó használata utáni vízdíj - és ezen jogcímen fennálló hátralék 
(vízdíjhátralék) - megfizetéséhez kapcsolódó hozzájárulás. 

(3) Az (1) bekezdésben szabályozott támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában 
az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a: nyugdíjminimum 250 %-át egyedül 
élő esetében a 350 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. 

(4) A támogatás összege megegyezik: 

a) vízdíj rendelet 8.§-a szerint megállapított fizetendő közkifolyó használati vízdíj összegével; 

b) a vízdíjhátralék összegével, de legfeljebb 50.000 Ft-tal. 

(5) A vízdíj támogatás és vízdíjhátralék kifizetésére megállapított támogatást, a vízdíj számlát 
kibocsátó önkormányzat, a fizetendő vízdíj terhére, illetve a nyilvántartott hátralék terhére írja 
jóvá. 

(6) Az ellátást igénylő a támogatás iránti kérelmet, a rendelet 3/a. melléklete szerinti 
nyomtatványon 

a) vízdíjtámogatás esetében, a fizetendő vízdíjat tartalmazó számla kibocsátást követő 30 napon 
belül, 

b) vízdíjtartozás esetében évente egy alkalommal április 30-ig. 

nyújthatja be a hatáskör gyakorlójához. 

4.§ (1) A Rendelet 7.§ (1) bekezdés a)-b) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

7.§ (1) Beteggondozási támogatás állapítható meg annak a településen lakóhellyel rendelkező nagykorú 
hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg, állandó és tartós gondozásra szoruló, a településen 
lakóhellyel rendelkező személy ápolását, gondozását végzi, és a kérelmezővel közös háztartásban élőkre 
tekintettel az egy főre jutó havi jövedelem  

a.) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át 

b.) egyedülálló kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 
%-át. 

(2) A Rendelet 8.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

8.§ 

(3) A beteggondozási támogatás havi összege: 25.000 Ft.  

5.§ (1) A Rendelet 10.§ (2) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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10.§ (2) Gyógyszertámogatás állapítható meg - gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó költségekhez való 
hozzájárulás céljából, a következő feltételek együttes teljesülése esetén: 

a.) a kérelmező családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 250%-át nem haladja meg, egyedül élő kérelmező esetében pedig az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át és 

(2) A Rendelet 10.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

10. §  

(5) A gyógyszertámogatás havi összege 5.000 Ft melyet a támogatás megállapításáról szóló 
határozat jogerőre emelkedését követő hónaptól kell folyósítani. 

6.§ A Rendelet 11.§ (2); (9) és (10) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

11. § 

(2) Időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személynek kell tekinteni különösen 
azt a kérelmezőt, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedülélő esetében a 350%-át. 

(9) Az alkalmanként adott rendkívüli települési támogatás összege legalább 3.000 Ft, de 
legfeljebb 20.000 Ft. 

(10) Rendkívüli települési támogatás havi rendszerességgel legfeljebb havi 10.000 Ft összegben, 
6 hónapra állapítható meg. 

7.§ A Rendelet 14.§ (2); (4) és (8) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

14.§  

(2) Rendkívüli települési támogatásra jogosult az az eltemettető, akinek családjában az egy főre 
jutó havi jövedelem öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800%-át nem haladja 
meg. 

(4) A támogatás összege 30.000,- Ft.  

(8) Nem állapítható meg a támogatás annak, aki a kérelmet a temetést követő 120 napon túl 
terjesztette elő. 

8.§ A Rendelet 16.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

16.§  

(1) Az étkeztetés keretében az önkormányzat a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről 
gondoskodik az Sztv. 62.§ (1) bekezdésében meghatározott szociálisan rászorultaknak. Az 
önkormányzat az étkezést az ÉLIM Szolgálattal (3530 Miskolc Széchényi u. 70. sz. 3/303) – az 
Sztv. 120-122. §-ai szerint - kötött ellátási szerződés keretei között biztosítja. 

9.§ (1) A Rendelet 2.§ (2) bekezdés 1. pontjában, a 4.§ (1)-(3) bekezdéseiben, a 7.§ (2) bekezdésében 
és a 10.§ (6) bekezdés (a) pontjában alkalmazott Szt. rövidítés helyébe az Sztv. rövidítés lép. 

(2) A Rendelet kiegészül a jelen rendelet 1. mellékletével megállapított 1/a. és 3/a. mellékletekkel. 

10.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba. A rendelet rendelkezéseit a 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

(2) Hatályát veszti a Rendelet 12. §-a és a 16.§ (2)-(14). 

 
Dávid István         Dr. Herczeg Tibor 
polgármester                    jegyző 
           címzetes főjegyző
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1. melléklet az 1/2021.(I.18). Korm. rendelethez) 

„1/a. melléklet a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez 

Vagyonnyilatkozat 

I. A kérelmező személyes adatai 

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

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

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

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

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

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

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

II. A kérelmező és a 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 

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, 

vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:........................................................................................... 

(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom). 

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 

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, 

vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:........................................................................................... 

(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom). 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-tulajdon (vagy állandó 
használat): 
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- megnevezése .................................... ………………………………………………(pl. zártkerti 
építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs), 

- címe: ........................................... város/község ......................... út/utca ............. hsz., 

- alapterülete: ........... m2, 

- tulajdoni hányad: ..........................., 

- a szerzés ideje: ................ év. 

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

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, 

vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:........................................................................................... 

(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom). 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): 

- megnevezése: ...................................................................................................................... 

- címe: ........................................... város/község ....................... út/utca ............ hsz., (pontos cím 
hiányában: ...................... helyrajzi szám), 

- alapterülete: ........... m2, 

- tulajdoni hányad: ..........................., 

- a szerzés ideje: ................ év. 

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

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, 

vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:........................................................................................... 

(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom). 

 

B. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű adatai: 

a) személygépkocsi: ................................................................ típus .................. rendszám 
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................................... 
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok: 

................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett 

üzemben tartói jog).  

A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn:  igen     nem 

(a megfelelő aláhúzandó). 

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

................................................................................................. típus .................. rendszám 

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................................. 
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Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok: 

................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett 

üzemben tartói jog). 

III. Nyilatkozatok 

1. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben 
kitöltendő], hogy 

a) fizetési számlával nem rendelkezem vagy 

b) a következő fizetési számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő): 

Pénzforgalmi szolgáltató neve: .................................................................................................................  

fizetési számla száma: .............................................................................................................. ..................  

fizetési számlán kezelt összeg .................................................................................................. .................  

Pénzforgalmi szolgáltató neve: .................................................................................................................  

fizetési számla száma: .............................................................................................................. ..................  

fizetési számlán kezelt összeg .................................................................................................. .................  

Pénzforgalmi szolgáltató neve: .................................................................................................................  

fizetési számla száma: .............................................................................................................. ..................  

fizetési számlán kezelt összeg .................................................................................................. .................  

2. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben 
kitöltendő], hogy a velem együttélő közeli hozzátartozóm 

a) fizetési számlával nem rendelkezik vagy 

b) a következő fizetési számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő): 

Pénzforgalmi szolgáltató neve: .................................................................................................................  

fizetési számla száma: .............................................................................................................. ..................  

fizetési számlán kezelt összeg .................................................................................................. .................  

Pénzforgalmi szolgáltató neve: .................................................................................................................  

fizetési számla száma: .............................................................................................................. ..................  

fizetési számlán kezelt összeg .................................................................................................. .................  

Pénzforgalmi szolgáltató neve: .................................................................................................................  

fizetési számla száma: .............................................................................................................. ..................  

fizetési számlán kezelt összeg .................................................................................................. .................  

3. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a 
hatóság a fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a fizetési számlán 
kezelt összeg tekintetében. 

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

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

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

Megjegyzés: 

A vagyoni helyzet vizsgálatakor nem kell figyelembe venni az életvitelszerűen lakott ingatlan 
eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén 
az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékeként a fizetési számlára befizetett 
összeget. 

Ha a kérelmező vagy vele együttélő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel 
rendelkezik, a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell 
kitölteni. Ha a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a 
forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. 

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell 
feltüntetni. 

** Becsült forgalmi értékként a gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.” 
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3/a. melléklet a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez 

 

KÉRELEM 
közkifolyó használati vízdíj  

megállapítására 

 
 

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

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

Születési helye: …..........................................Születési idő:…………év……………hó.…….nap. 

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): ………………………………………….. 

Állampolgársága: magyar,   egyéb:…………………………………………………… 

A kérelmező idegenrendészeti státusza1: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU 

kék kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan2.  

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20____________ 

Családi állapota3: hajadon/nőtlen;  házas és házastársával együtt él; házas és 

házastársától külön él; elvált;  özvegy; élettárssal él;  egyedül él. 

Lakóhely4:……………………………………………………………………………………… 

Tartózkodási 

hely5:…………………………………………………………………………………………… 

Életvitelszerűen a……….…………………………..…………………………..címen élek. 

Kérelmező telefonszáma6: …………………………… E-mail címe7:........................................... 

Kérelem indoka:…………………………………………… ………………………………... 

……………………………………………………………………………………………… 

A támogatás megállapítását 

fizetendő díjra    díjtartozásra 

kérem.(aláhúzással jelölendő) 

 
1 Nem magyar állampolgárság estén. 
2 A megfelelő rész aláhúzandó. 
3 A megfelelő rész aláhúzandó. 
4 Lakcímkártyán szereplő. 
5 Lakcímkártyán szereplő. 
6 Nem kötelező megadni. 
7Nem kötelező megadni. 



 

 

15 

15 

 

A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban8 élők adatai: 

Név Születési hely, idő Anyja neve 
Rokoni 

fok 

Társadalom-
biztosítási 

Azonosító Jel 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

6. 
    

 

Jövedelmi adatok 

A jövedelmek típusai 
Kérelmező 
jövedelme 

A kérelmezővel közös 
háztartásban élő 

házastárs/élettárs 
jövedelme 

A kérelmező háztartásában élő egyéb 
személyek jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyból származó 
jövedelem és táppénz 

      

2. Társas és egyéni 
vállalkozásból származó 
jövedelem 

      

3. Rendszeres pénzbeli ellátás 
(FHT,RSZS, ápolási díj) 

      

4. Ingatlan, ingó 
vagyontárgyak értékesítéséből, 
vagyoni értékű jog 
átruházásából származó 
jövedelem 

      

5. Nyugellátás, baleseti 
nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerű ellátások 

      

6. A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások 
(GYES,GYES,GYET, családi 
pótlék, gyermektartásdíj, stb.) 

      

7. A munkaügyi szervek által 
folyósított rendszeres pénzbeli 
ellátás 

      

8.Föld bérbeadásából származó 
jövedelem 

      

9. Egyéb (pl. ösztöndíj)       

10. Összes jövedelem:       

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

Egyéb nyilatkozatok: 

• A lakásban tartózkodás jogcíme9: tulajdonos, önkormányzati lakás bérlője, albérlő, 

 
8 háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. 
9 A megfelelő rész aláhúzandó. 
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haszonélvező, családtag, egyéb:………………………………………………………… 

• A lakás alapterülete …………………,szobaszáma…………………………………… 

• A lakás havi fenntartási költsége:……………………………………………………… 

• Egyéb rendszeres kiadások összege10:…………………………………………………. 

• Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után a 
bíróság által megállapított/másik szülővel való megegyezés alapján 
………………………….. havi összegben tartásdíjat kapok11.  

• Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után 
tartásdíjat nem kapok és a tartásdíj végrehajtása ügyében a következő intézkedéseket tettem:  

……………………………………………………………………………………………… 

• Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nem velem élő kiskorú 
gyermekem(im) után a bíróság által megállapított ……………………….... havi összegű 
tartásdíjat fizetem/nem fizetem12.  

• Életjáradéki, tartási és öröklési szerződéssel  rendelkezem /  nem rendelkezem13. 

• Gépjárműnek üzembentartója   vagyok14 / nem vagyok15. 

• Tudomásul veszem, hogy a kérelemben és a vagyonnyilatkozatban közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális 
hatáskört gyakorló szerv – a NAV és az OEP hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - 
ellenőrizheti.  

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

• Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

• Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, és a jogosulatlanul és 
rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszakövetelheti. 

 

Kijelentem, hogy a kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról  
    

lemondok  / nem mondok le16.  

………, ......................... év................................... hó…............ nap 
 
 
 
 
….........................................................................  ……………...................................................... 

kérelmező aláírása kérelmező házastársa/élettársa aláírása 
 

……………………………………………… 
a lakásban lakó nagykorú személyek aláírása 

 
10 pl .albérleti díj, hiteltörlesztések, biztosítás, oktatással kapcsolatos kiadások 
11 Az erről szóló bizonylat bemutatásával. 
12 A megfelelő rész aláhúzandó és az erről szóló bizonylat bemutatásával. 
13 A megfelelő rész aláhúzandó. 
14 Az erről szóló szerződés bemutatásával. 
15 A megfelelő rész aláhúzandó. 
16 A megfelelő rész aláhúzandó. 
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Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 

I. Személyi adatok 
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált/házastársától külön él (lakcímük különböző), kivéve, ha élettársa van.  
Egyedül élő az a személy, aki a lakcímén egyedül lakik. 

II. Jövedelmi adatok:  
A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles 
nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni 
szükséges. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. 
Jövedelem típusai:  
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, 
közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban,honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, 
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló 
tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.  
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni 
a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély 
tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.  
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási 
segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.  
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti 
hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balett művészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, 
rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, 
politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék. 
5. Önkormányzat/Kormányhivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres 
szociális segély, az aktívkorúak ellátása, az ápolási díj, a munkanélküli járadék, az álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési 
támogatásként folyósított keresetpótló juttatás, nyugdíj előtti segély.  
6. Egyéb jövedelem: például a megbízási díj, az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális 
gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog 
átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan 
jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.  
A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a 
kérelemhez mellékelni szükséges. 

III. Csatolandó mellékletek: 
A kérelem ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi 
igazolványa és lakcímkártyájának, TAJ kártyájának bemutatása szükséges.  
A jövedelem igazolására:  
a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által - az önkormányzatnál rendszeresített formanyomtatványon 
- kiállított jövedelemigazolás, 
b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem 
egy havi átlagáról szóló nyilatkozat és a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása, 
c) álláskeresési támogatás esetén a Kormányhivatala Munkaügyi Központja Kirendeltségének (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) 
megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat, 
d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a folyósító szerv, ellátás összegére, típusára vonatkozó tárgyévi 
értesítése és a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvény, bankszámlakivonat, 
e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvény vagy 
bankszámlakivonat, 
f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy bankszámlakivonat, ennek hiányában az 
összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat, 
g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolás 
h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló 
szülői egyezségről kiállított irat 
i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a Gyámhivatal erről szóló határozata, 
j) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás, 
k) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap 
alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat 
l) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres 
jövedelemmel nem rendelkezik és álláskereső, úgy az erről szóló nyilatkozat és a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy regisztrált 
álláskereső és ellátásban nem részesül,  
m) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat.  
n) közfoglalkoztatott esetében a munkaszerződés és az utolsó fizetési igazolás 
Egyéb igazolások: 
- 16 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszonyának igazolását 
- a támogatás céljaként megjelölt szolgáltató által kibocsátott utolsó havi számlalevél 
- gyámolt, illetve gondnokolt esetén a gyám-, illetve gondok kirendelő határozatát. 
- vagyonnyilatkozat  
- a kérelem benyújtására vonatkozó meghatalmazás esetén alakszerű meghatalmazás  
- lakás tulajdonviszonyára vonatkozó igazolás (pl. adásvételi szerződés, bérleti szerződés) 



 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS  
 

a helyi szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló önkormányzati rendelethez 

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 
132.§. (4) bekezdés g) pontja szerint felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy 
rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, 
valamint az ellátások megállapításának, kifizetetésének, folyósításának, valamint felhasználása 
ellenőrzésének szabályait. 

26. § A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan 
rászorultak részére - a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint - más pénzbeli 
támogatásokat is megállapíthat. 

32.§ (3)  Ha e törvény másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat képviselő-testülete 
rendeletben szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások megállapításának, kifizetésének, 
folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait. 

A képviselő-testület a rendeletalkotási kötelezettségének, a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60 § (4) bek-ben kapott felhatalmazás alapján, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva tesz eleget. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre – Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete 
feladat- és hatáskörét gyakorolva a rendeleti szabályozásról a polgármester dönt. 

 

 
RÉSZLETES INDOKLÁS 

 
1.§- hoz:  
 
Az 1.§ (1) bekezdése hatásköri szabályok módosításáról rendelkezik. 

Az 1.§ (2) bekezdése a foglalkoztatási szervezet nevében bekövetkezett változás átvezetés 
tartalmazza. 

Az 1.§ (3) bekezdése a Rendelet mellékleteként meghatározott vagyonnyilatkozat alkalmazásáról 
rendelkezik. 

2.§- hoz:  

A 2.§ (1) bekezdése a lakhatási támogatásról és az ellátási forma jogosultsági feltételeinek 
módosításáról rendelkezik. 

A 2.§ (2) bekezdése a lakhatási támogatás jogcímén folyósításra kerülő ellátás összegeinek 
módosulásáról rendelkezik. 

A 3.§- hoz:  

A 3. § a lakhatási támogatás rendszerében önálló támogatási formaként vezeti be a közkifolyó 
használati vízdíj támogatást és szabályozza annak jogosultsági rendszerét, valamint az ellátás 
igénybevételkére vonatkozó eljárásrendet. 
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A 4.§- hoz:  

A 4.§ (1) bekezdése a beteggondozási támogatás jogosultsági feltételeinek, míg (2) bekezdése a 
jogcímen folyósítható támogatás összegének módosításáról rendelkezik. 

Az 5.§- hoz:  

Az 5.§ (1) bekezdése a gyógyszertámogatás jogosultsági feltételeinek, míg (2) bekezdése a jogcímen 
folyósítható támogatás összegének módosításáról rendelkezik. 

A 6.§- hoz:  

A rendkívüli települési támogatás jogosultsági feltételeinek és a jogcímen folyósítható támogatás 
összegének módosításáról rendelkezik. 

A 7.§- hoz:  

A temetési költségekhez való hozzájárulás végetti rendkívüli települési támogatás, jogosultsági 
feltételeinek és a jogcímen folyósítható támogatás összegének, valamint a támogatási kérelem 
benyújtási határidejének módosításáról rendelkezik. 

A 8.§- hoz:  

Az étkeztetés alapszolgáltatás biztosításának módjában bekövetkezett változás átvezetését 
tartalmazza. 

A 9.§- hoz:  

A 9.§ (1) bekezdése a Rendeletben alkalmazott rövidítés egységesítéséről rendelkezik; a (2) bekezdés 
a Rendelet mellékleteiként határozza meg a vagyoni helyzet vizsgálatához és a közkifolyó használati 
díja támogatáshoz alkalmazandó nyomtatványokat. 

A 10.§- hoz:  

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéséket tartalmaz. 

 

 



 

 
Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2/2021.(I.18.) önkormányzati rendelete 

a közkifolyók használatának rendjéről szóló 11/2013. (IX.10.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében, Szuhakálló 
község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 13. § (1) 
bekezdés 11) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ A közkifolyók használatának rendjéről szóló 11/2013. (IX.10.) önkormányzati rendelet 8.§-a 
helyébe, a következő rendelkezés lép: 

8. § Az 1. melléklet szerint számított közkifolyó használati vízdíj összegét félévet követő hónap 
15. napjáig, a Hivatal számlakibocsátása alapján kell az önkormányzat javára megfizetni. 

2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

 
 
Dávid István                  Dr. Herczeg Tibor 
  polgármester                jegyző 
                címzetes főjegyző 
 



 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS  
 

a közkifolyók használatának rendjéről szóló 11/2013. (IX.10.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló önkormányzati rendelethez 

 
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete a közkifolyók használatának rendjéről szóló 
11/2013. (IX.10.) önkormányzati rendeletben szabályozta a közkifolyók igénybevételének rendjét, 
a közműves ivóvízellátással nem rendelkező háztartások fizetési kötelezettségét, annak módját. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv)13. § (1) 
bekezdése határozza meg a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 
ellátandó helyi önkormányzati feladatok körét, így a 11. pontban az ivóvíz-ellátást. 

Az egészséges ivóvízhez való hozzáférés, Magyarország Alaptörvénye XX. cikkében rögzített jog. 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 2. bekezdésén nyugvó felhatalmazás alapján az önkormányzat 
feladatkörében eljárva, a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, 
önkormányzati rendeletben szabályozta a közkifolyók használatának rendjét. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre – Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete 
feladat- és hatáskörét gyakorolva a rendeleti szabályozásról a polgármester dönt. 

 

 
RÉSZLETES INDOKLÁS 

 
1.§- hoz:  
 
A közkifolyó használati vízdíj megfizetéséhez kapcsolódó számlázásról rendelkezik, az 
adminisztrációs terhek könnyítése érdekében. 

2.§- hoz:  

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéséket tartalmaz. 

 



 

Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2021.(I.27.) önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról szóló 9/2015. (VI. 29.) szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 

Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében, Szuhakálló község 
Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében; 
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48. § (4) bekezdés b.) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, és Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
következőket rendeli el: 

 
1.§ (1) A helyi iparűzési adóról szóló 9/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) 1.§ (1) bekezdése helyépe a következő rendelkezés lép: 

1.§  

(1) Iparűzési tevékenység végzése esetén, az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a 

2.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1 
napjától kell alkalmazni. 

(2) Hatályát veszti a Rendelet 1. § (2) bekezdése. 

 
 
Dávid István                Dr. Herczeg Tibor  
polgármester                jegyző 
                   címzetes főjegyző 
 
 
 



 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS  
 

a helyi iparűzési adóról szóló 9/2015. (VI. 29.) szóló önkormányzati rendelet 
módosításához 

 
 

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 99.-100. §-aiban foglaltak 
szerint hatályon kívül helyezte az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységet, s ezzel az 
állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység megnevezését iparűzési tevékenységre módosította. 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (3) bek-e szerint: „Az önkormányzati rendelet más 
jogszabállyal nem lehet ellentétes.” 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre – Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete 
feladat- és hatáskörét gyakorolva a rendeleti szabályozásról a polgármester dönt. 

 

 
RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 
1 §-hoz 

 
Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység megnevezésének módosítását tartalmazza 
iparűzési tevékenység megnevezésre. 
 

2.§-hoz 
 

Hatályba léptető rendelkezéseket és az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységre 
vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezését tartalmaz. 
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Tárgy: A Szuhakállói Községi Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és 
vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2021. évi megállapításáról szóló 
38/2020.(XI.19.) határozat módosítása 

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor A döntés formája: 
jegyző 

címzetes főjegyző 
határozat 

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat 

A 38/2020.(XI.19.) határozattal megállapításra kerültek a 2021. január 1-jétől, a Szuhakállói 
Községi Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és vendégétkeztetés 
nyersanyagnormái, illetve az alkalmazotti- és vendégétkezés térítési díjai. 

Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 62.§-a szerinti étkeztetés szociális alapszolgáltatást, 
az Szt.120.§-a szerinti, az ÉLIM Szolgálattal (3530 Miskolc Széchényi u. 70. sz. 3/303) kötött 
ellátási szerződés keretei között biztosítja. Az ÉLIM Szolgálat a szociális étkezést térítésmentesen 
nyújtja, valamennyi azt igénylő, jogosult részére, 2020. július 10-től. 

Minderre tekintettel az önkormányzat szociális étkezés ellátási formát a továbbiakban nem 
biztosíthat, mert az az ellátási szerződés meglétét okafogyottá tenné. Jelenleg 16 fő veszi igénybe 
az önkormányzat által fenntartott konyháról az érkezést, az önkormányzati rendeletben 
megállapított 425 Ft/nap intézményi térítési díjon. (2 fő rendelkezik jövedelemfüggő 
kedvezménnyel.) (2 fő rendelkezik jövedelemfüggő kedvezménnyel.) Az intézményi térítési díj az 
áfa összegét nem tartalmazza.  

Amennyiben ezen ellátottak nem kívánjak az ÉLIM Szolgálat által nyújtott étkeztetést igénybe 
venni – korábbi jogosultságukra tekintettel - az önkormányzat által fenntartott Szuhakállói 
Községi Konyháról továbbra is biztosítható számukra az ellátási forma, de nem szociális 
alapszolgáltatásként, hanem ún. vendégétkezés formájában.  

A vendégétkezés térítési 2021. január 1-től 667 Ft +áfa. Az étkezéshez való hozzájutás érdekében, 
a vendégétkezés térítési díját 2021. január 1-től 667 Ft +áfa összegről 425 Ft +áfa összegre 
csökkenthető (nyersanyagnorma), mely megegyezik az ellátottak által igénybe vett szociális 
étkezés napi térítési díjával.  

A kedvezménnyel étkezők számára, a kedvezmény összege a továbbiakban – erre irányuló 
kérelme esetén – természetbeni települési támogatás formájában kerülhet biztosításra. 
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Fentiekre tekintettel a 2021. évi vendégétkezés térítési díja, a határozati javaslatban foglaltak 
szerint kerülhet meghatározásra. 

Szuhakálló, 2021. 01. 11. 

    Dr. Herczeg Tibor sk. 
     jegyző 

      címzetes főjegyző 
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H a t á ro z a t i  j a v a s l a t  

S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  

/ 2 0 2 1 . ( I . . )  h a t á r o z a t a  

a  S z u h a k á l l ó i  K ö z s é g i  K o n y h a  á l t a l  b i z t o s í t o t t ,  g y e r m e k -  
a l k a l m a z o t t i -  s z o c i á l i s  é s  v e n d é g é t k e z t e t é s  

n y e rs a n y a g n o r má i n a k ,  t é r í t é s i  d í j a i n a k  2 0 2 1 .  é v i  
me g á l l a p í t á s á r ó l  s z ó l ó  3 8 / 2 0 2 0 . (X I . 1 9 . )  h a t á ro z a t  

mó d o s í t á s á r ó l  

Szuhakálló Község Önkormányzata Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdése alapján –Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az

alábbi határozatot hozom: 

A Szuhakállói Községi Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és 
vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2021. évi megállapításáról 
szóló 38/2020.(XI.19.) határozat 1. h. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

1./A Szuhakállói Községi Konyha által biztosított gyermek- és alkalmazotti éteztetésre vonatkozó 
nyersanyagnormákat az alábbiak szerint határozom meg, 2021. január 1-i hatállyal: 

h.) Az önkormányzatnál, illetve az önkormányzati intézményeknél alkalmazási 
jogviszonyban nem állók (vendégétkezők) napi nyersanyag normája 424 Ft, melyből: 

ebéd: 424 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazzák. 

A vendégétkezők térítési díja: 425 - Ft/nap, mely összeg az áfát nem tartalmazza. 

Felelős: polgármester, élelmezésvezető 
Határidő: értelemszerűen 
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Tárgy: A helyi szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor A döntés formája: 
jegyző 

címzetes főjegyző 
rendelet 

Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet 

Szuhakálló község Önkormányzatának a helyi szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: a Rendelet) tartalmazza a Szuhakálló településen lakó 
családok/személyek részére adható pénzbeli és természetbeni juttatásokat. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 
132.§. (4) bekezdés g) pontja szerint felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy
rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit,
valamint az ellátások megállapításának, kifizetetésének, folyósításának, valamint felhasználása
ellenőrzésének szabályait.

A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan 
rászorultak részére - a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint - más pénzbeli 
támogatásokat is megállapíthat. (Szt. 26.§) 

Ha e törvény másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat képviselő-testülete 
rendeletben szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások megállapításának, kifizetésének, 
folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait. (Szt.32.§ (3)) 

Az önkormányzat nagy figyelmet fordít a település lakónépességének megtartására, lakosságának 
növelésére, a településen élők életkörülményeinek javítására, a szociális rászorultságból, 
munkanélküliségből eredő hátrányok enyhítésére. 

A 6. éve alkalmazásra kerülő önkormányzati rendelet szabályai felülvizsgálatra szorulnak az alábbi 
szempontok mentén: 

1. magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés biztosítása,

2. jogosultsági feltételek, az egyes ellátási formák összegszerűsége

3. helyi döntés alapján bekövetkező változások átvezetése.



2. Jogosultsági feltételek, az egyes ellátási formák összegszerűsége

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2020-ban: 28.500 Ft. 

4/2015. (II.27.) önk. rendelet szerinti Módosító rendelet-tervezet szerint javasolt 

Ellátás megnevezése Egy főre eső jövedelem határ 
(öregségi nyugdíj legkisebb összege - 

%) 

Ellátás összege 
(Ft) 

Egy főre eső jövedelem határ 
(öregségi nyugdíj legkisebb összege 

%) 

Ellátás összege 
(Ft) 

Családban élő Egyedülélő Családban élő Egyedülélő 

I. Települési támogatások

1. Lakhatási támogatás 100 250 2.500 
3.500 
5.000 

250 350 3.000 
4.000 
5.000 

2. Beteggondozási
támogatás

100 150 5.000 250 350 25.000 

3. Gyógyszertámogatás 150 200 3.000 250 300 5.000 

II. Rendkívüli települési
támogatás

130 130 2.000 – 10.000 

Havi 
rendszerességű: 
5.000 Ft/hó – 
legfeljebb 3 hóra 

Max: 15.000 
Ft/év 

250 350 3.000 – 20.000 

Havi 
rendszerességű: 
10.000 - Ft/hó – 
legfeljebb 6 hóra 

Max: -- 

1. Temetési támogatás 600 600 20.000 800 800 30.000 



3. Helyi döntés alapján bekövetkező változások átvezetése

3.1. Szociális Konyha - étkezés 

Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 62.§-a szerinti étkeztetés szociális alapszolgáltatást, 
az Szt.120.§-a szerinti, az ÉLIM Szolgálattal (3530 Miskolc Széchényi u. 70. sz. 3/303) kötött 
ellátási szerződés keretei között biztosítja. A ÉLIM Szolgálat a szociális étkezést térítésmentesen 
nyújtja, valamennyi azt igénylő, jogosult részére, 2020. július 10-től. 

Minderre tekintettel az önkormányzat szociális étkezés ellátási formát az által fenntartott 
konyháról, mint szolgáltató nem biztosíthatja. 

3.2. Közkifolyók használati vízdíjához támogatás 

A képviselő-testület a közkifolyók használatának rendjéről szóló 11/2013. (IX.10.) 
önkormányzati rendeletben szabályozta a közkifolyók igénybevételének rendjét, a közműves 
ivóvízellátással nem rendelkező háztartások fizetési kötelezettségét, annak módját. 

A rendelet hatálya alá tartozók a közkifolyókról fogyasztott víz díját – a közkifolyó használatában 
fogyasztó – az önkormányzat felé, háztartásonként 30 l/fő/nap vízátalány figyelembevételével 
tartoznak megfizetni. A közkifolyó használati vízdíj egységára megegyezik az ivóvíz-szolgáltató 
által a lakossági fogyasztók részére számlázott mindenkori fogyasztási egységárral.  

A közkifolyó használati vízdíj ingatlanonkénti számításának módja: 

Az ingatlanon lakóhellyel rendelkezők, vagy az ingatlanban ténylegesen élők száma x 30 
l/nap x egységár+áfa. 

Az érintetek az önkormányzat számlakibocsátása alapján, negyedévente kötelesek a vízdíj 
megfizetésére. 

Az előterjesztés készítésének időpontjában 24 fogyasztó (háztartás) kötelezett a vízdíj 
megfizetésére.  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv)13. § (1) 
bekezdése határozza meg a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 
ellátandó helyi önkormányzati feladatok körét, így a 11. pontban az ivóvíz-ellátást, a 21. pontban 
pedig a víziközmű-szolgáltatást, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 

Az önkormányzatnak az Alaptörvény, az Mötv és az Sztv. rendelkezéseivel összhangban a helyi 
szzociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében kell meghatározni az általa biztosított 
egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, 
valamint érvényesítésének garanciáit. 

Tekintettel arra, hogy az egészséges ivóvízhez való hozzáférés, az Alaptörvény XX. cikkében 
rögzített jog, annak akadálytalan igénybevételét a szociálisan rászorult fogyasztók, háztartások 
részére is biztosítani kell. 

A közkifolyókról a háztartási vízigényt kielégítők – valószínűsíthetően épp szociális helyzetük 
miatt – nem képesek a közműves vízellátásra csatlakoztatni ingatlanjaikat. 

A nyilvántartott vízdíjtartozások és a behajtásuk eredménytelensége alátámasztja, hogy ezen 
fogyasztói réteg nem képes az egészséges ivóvízhez jutás díját megfizetni. 

Ezen hátránynak a kiküszöbölésér az alábbi önkormányzati rendeleti szabályozás 
bevezetése javasolt: 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100209.TV/tvalid/2021.1.1./tsid/
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100209.TV/tvalid/2021.1.1./tsid/
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…§ (1) A képviselő-testület települési támogatásként, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó 
támogatást nyújt a közműves ivóvízellátással nem rendelkező, a közkifolyók használatának 
rendjéről szóló 11/2013. (IX.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: vízdíj rendelet) hatálya 
alá tartozó fogyasztók, háztartások részére, az egészséges ivóvízhez való hozzájutáshoz 
kapcsolódó rendszeres kiadásaik viseléséhez való hozzájárulásként, közkifolyók használati 
vízdíj támogatásként (a továbbiakban: vízdíj támogatás). 

(2) A vízdíj támogatás a közkifolyók használata utáni vízdíj - és ezen jogcímen fennálló
hátralék (vízdíjhátralék) - megfizetéséhez kapcsolódó hozzájárulás.

(3) Az (1) bekezdésben szabályozott támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában
az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a: nyugdíjminimum 250 %-át
egyedül élő esetében a 350 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

(4) A támogatás összege megegyezik:

a) vízdíj rendelet 8.§-a szerint megállapított fizetendő közkifolyó használati vízdíj összegével;

b) a vízdíjhátralék összegével, de legfeljebb évente legfeljebb 50.000 Ft-tal.

(5) A vízdíj támogatás és vízdíjhátralék kifizetésére megállapított támogatást, a vízdíj számlát
kibocsátó önkormányzat, a fizetendő vízdíj terhére, illetve a nyilvántartott hátralék terhére
írja jóvá.

(6) Az ellátást igénylő a támogatás iránti kérelmet, a rendelet melléklete szerinti nyomtatványon

a) vízdíjtámogatás esetében, a fizetendő vízdíjat tartalmazó számla kibocsátást követő 30
napon belül,

b) vízdíjtartozás esetében évente egy alkalommal április 30-ig.

nyújthatja be a hatáskör gyakorlójához. 

Az előterjesztés készítésének időpontjában a vízdíj fizetésére kötelezettek éves díjának 
összege: 418.384 Ft, a hátralék összege: 1.619.432 Ft (50.000 forint felett: 12 fogyasztó). 

Az önkormányzat 2021.évebn a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 
feladatainak egyéb támogatása jogcímen 8.563.952 állami támogatásban részesül, mely a 
rendeletmódosítás anyagi kihatásainak fedezetét biztosítja. 

Fentieken túlmenően a rendelet-tervezet tartalmazza jogszabályváltozásokból adódó 
aktualizálásokat. 

A szükséges változtatások az önkormányzati rendelet módosításával léptethetők hatályba. 

Szuhakálló, 2021. 01. 12. 

    Dr. Herczeg Tibor sk. 
     jegyző 

      címzetes főjegyző 



Előzetes hatásvizsgálat a helyi szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati 
rendelet-tervezethez 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: 

Társadalmi hatás: Gazdasági, költségvetési hatás: 
Környezeti-, egészségügyi 

következmények: 
Adminisztratív terheket 

befolyásoló hatásai: 

Az előterjesztés a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról

szóló 1993. évi III. (Szt.) 
rendelkezései alapján készült. 

Társadalmi hatása az ellátotti kör 
vonatkozásában értékelhető. 

Az előterjesztésben szereplő 
rendelkezések elfogadásának 

gazdasági és költségvetési hatása 
nincs. 

A támogatási formára a fedezetet a 
születések várható számára 

tekintettel a tárgyévi költségvetési 
rendeletekben biztosítani kell. 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának 
környezetre gyakorolt hatása nincs, 
egészségügyi következménye nincs 

Az adminisztratív terhek 
lényegi változása nem várható. 

A rendelet megalkotása szükségessége: A rendelet megalkotása az Szt. alapján nem kötelező, a települési támogatással kapcsolatos szabályok 
meghatározására a képviselő-testület rendelkezik hatáskörrel. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  Nincs 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi Szervezeti Tárgyi Pénzügyi 

Rendelkezésre áll Rendelkezésre áll Rendelkezésre áll Rendelkezésre áll 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi 
költségvetésében biztosítottak. 
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Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

/2021. (I.1….) önkormányzati rendelete 

a helyi szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében, Szuhakálló község 
Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26.§-ában; 32.§ (3) 
bekezdésében és 132.§. (4) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

1.§ (1) A helyi szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 1.§ (3) bekezdés d.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1.§ (3) A képviselő-testület a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek gyakorlásából a polgármesterre átruházza:

d) a közkifolyók használati vízdíj támogatása

(2) A Rendelet 3.§ (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3.§ (4) A kérelemhez mellékelni kell:

c) a munkanélküli esetén a Nemzeti Foglalkoztatási szolgálat területileg illetékes szerve
(továbbiakban: foglalkoztatási szerv) által kiadott igazolást arró1, hogy a kérelem
benyújtásakor a kérelmező regisztrált álláskereső,

(3) A Rendelet 3.§ (8)-(9) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

3.§

(8) Az Sztv. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyont, vagyoni helyzetet a rendelet
1/a. melléklete szerinti nyilatkozat alkalmazásával kell igazolni.

(9) Az ügyfél a (4) bekezdésben meghatározott iratokat a kérelem benyújtásakor, illetve
hiánypótlási felhívásra 8 napon belül köteles becsatolni, tekintettel az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 47.§ (1) bek. b) pontja szerinti jogkövetkezményre.

2.§ (1) A Rendelet 5.§ (2) és (6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

5.§

(2) A lakhatási támogatás – ide nem értve a 6/A §-ban szabályozott támogatási formában
nevesített közműköltséget - a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a fűtési költségek, a
szennyvízszállítás és a lakbér (a továbbiakban együtt: rezsiköltség) díjához, valamint a lakhatási
kiadásokhoz kapcsolódó lakhatási hátralékok - rezsiköltség-hátralék és magánszemélyek
kommunális adója hátralék - megfizetéséhez kapcsolódó hozzájárulás.

(6) Lakhatási támogatás nyújtható annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó
havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének (a
továbbiakban: nyugdíjminimum), 250 %-át egyedül élő esetében a 350 %-át, és a háztartás tagjai
egyikének sincs vagyona.

(2) A Rendelet 5.§ (9) bekezdés a)-c) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

5.§

(9) Az (1) bekezdésben meghatározott lakhatási támogatás összege havonta:
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a) ha a háztartás összjövedelme és a rezsiköltség aránya nem haladja meg a 25 %-ot, 3.000.-Ft,

b) ha a háztartás összjövedelme és a rezsiköltség aránya meghaladja a 25 %-ot, de a 30 %-ot
nem éri el, 4.000.-Ft,

c) ha az összjövedelem és a rezsiköltség aránya meghaladja a 30 %-ot, 5.000.-Ft.

3.§ A Rendelet 6/A §-sal egészül ki:

6/A § (1) A képviselő-testület települési támogatásként, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó
támogatást nyújt a közműves ivóvízellátással nem rendelkező, a közkifolyók használatának 
rendjéről szóló 11/2013. (IX.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: vízdíj rendelet) hatálya 
alá tartozó fogyasztók, háztartások részére, az egészséges ivóvízhez való hozzájutáshoz 
kapcsolódó rendszeres kiadásaik viseléséhez való hozzájárulásként, közkifolyó használati vízdíj 
támogatásként (a továbbiakban: vízdíj támogatás). 

(2) A vízdíj támogatás a közkifolyó használata utáni vízdíj - és ezen jogcímen fennálló hátralék
(vízdíjhátralék) - megfizetéséhez kapcsolódó hozzájárulás.

(3) Az (1) bekezdésben szabályozott támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában
az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a: nyugdíjminimum 250 %-át egyedül
élő esetében a 350 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

(4) A támogatás összege megegyezik:

a) vízdíj rendelet 8.§-a szerint megállapított fizetendő közkifolyó használati vízdíj összegével;

b) a vízdíjhátralék összegével, de legfeljebb 50.000 Ft-tal.

(5) A vízdíj támogatás és vízdíjhátralék kifizetésére megállapított támogatást, a vízdíj számlát
kibocsátó önkormányzat, a fizetendő vízdíj terhére, illetve a nyilvántartott hátralék terhére írja
jóvá.

(6) Az ellátást igénylő a támogatás iránti kérelmet, a rendelet 3/a. melléklete szerinti
nyomtatványon

a) vízdíjtámogatás esetében, a fizetendő vízdíjat tartalmazó számla kibocsátást követő 30 napon
belül,

b) vízdíjtartozás esetében évente egy alkalommal április 30-ig.

nyújthatja be a hatáskör gyakorlójához. 

4.§ (1) A Rendelet 7.§ (1) bekezdés a)-b) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

7.§ (1) Beteggondozási támogatás állapítható meg annak a településen lakóhellyel rendelkező nagykorú
hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg, állandó és tartós gondozásra szoruló, a településen
lakóhellyel rendelkező személy ápolását, gondozását végzi, és a kérelmezővel közös háztartásban élőkre
tekintettel az egy főre jutó havi jövedelem

a.) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át 

b.) egyedülálló kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 
%-át. 

(2) A Rendelet 8.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

8.§

(3) A beteggondozási támogatás havi összege: 25.000 Ft.

5.§ (1) A Rendelet 10.§ (2) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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10.§ (2) Gyógyszertámogatás állapítható meg - gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó költségekhez való
hozzájárulás céljából, a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

a.) a kérelmező családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 250%-át nem haladja meg, egyedül élő kérelmező esetében pedig az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át és 

(2) A Rendelet 10.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

10. §

(5) A gyógyszertámogatás havi összege 5.000 Ft melyet a támogatás megállapításáról szóló
határozat jogerőre emelkedését követő hónaptól kell folyósítani.

6.§ A Rendelet 11.§ (2); (9) és (10) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

11. §

(2) Időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személynek kell tekinteni különösen
azt a kérelmezőt, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedülélő esetében a 350%-át.

(9) Az alkalmanként adott rendkívüli települési támogatás összege legalább 3.000 Ft, de
legfeljebb 20.000 Ft.

(10) Rendkívüli települési támogatás havi rendszerességgel legfeljebb havi 10.000 Ft összegben,
6 hónapra állapítható meg.

7.§ A Rendelet 14.§ (2); (4) és (8) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

14.§

(2) Rendkívüli települési támogatásra jogosult az az eltemettető, akinek családjában az egy főre
jutó havi jövedelem öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800%-át nem haladja
meg.

(4) A támogatás összege 30.000,- Ft.

(8) Nem állapítható meg a támogatás annak, aki a kérelmet a temetést követő 120 napon túl
terjesztette elő.

8.§ A Rendelet 16.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

16.§

(1) Az étkeztetés keretében az önkormányzat a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről
gondoskodik az Sztv. 62.§ (1) bekezdésében meghatározott szociálisan rászorultaknak. Az
önkormányzat az étkezést az ÉLIM Szolgálattal (3530 Miskolc Széchényi u. 70. sz. 3/303) – az
Sztv. 120-122. §-ai szerint - kötött ellátási szerződés keretei között biztosítja.

9.§ (1) A Rendelet 2.§ (2) bekezdés 1. pontjában, a 4.§ (1)-(3) bekezdéseiben, a 7.§ (2) bekezdésében
és a 10.§ (6) bekezdés (a) pontjában alkalmazott Szt. rövidítés helyébe az Sztv. rövidítés lép.

(2) A Rendelet kiegészül a jelen rendelet 1. mellékletével megállapított 1/a. és 3/a. mellékletekkel.

10.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba. A rendelet rendelkezéseit a
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 12. §-a és a 16.§ (2)-(14).

Dávid István Dr. Herczeg Tibor 
polgármester jegyző 

 címzetes főjegyző
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1. melléklet az 1/2021.(I.18). Korm. rendelethez)
„1/a. melléklet a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez 

Vagyonnyilatkozat 

I. A kérelmező személyes adatai

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

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

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

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

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

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

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

II. A kérelmező és a 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 

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, 

vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:........................................................................................... 

(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom). 

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 

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, 

vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:........................................................................................... 

(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom). 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-tulajdon (vagy állandó 
használat): 

- megnevezése .................................... ………………………………………………(pl. zártkerti 
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építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs), 

- címe: ........................................... város/község ......................... út/utca ............. hsz., 

- alapterülete: ........... m2,

- tulajdoni hányad: ..........................., 

- a szerzés ideje: ................ év. 

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

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, 

vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:........................................................................................... 

(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom). 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): 

- megnevezése: ...................................................................................................................... 

- címe: ........................................... város/község ....................... út/utca ............ hsz., (pontos cím 
hiányában: ...................... helyrajzi szám), 

- alapterülete: ........... m2, 

- tulajdoni hányad: ..........................., 

- a szerzés ideje: ................ év. 

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

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, 

vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:........................................................................................... 

(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom). 

B. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű adatai: 

a) személygépkocsi: ................................................................ típus .................. rendszám 
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................................... 
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok: 

................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett 

üzemben tartói jog). 

A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn: igen     nem 

(a megfelelő aláhúzandó). 

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

................................................................................................. típus .................. rendszám 

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................................. 

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 
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Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok: 

................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett 

üzemben tartói jog). 

III. Nyilatkozatok

1. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben
kitöltendő], hogy 

a) fizetési számlával nem rendelkezem vagy

b) a következő fizetési számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő):

Pénzforgalmi szolgáltató neve: .................................................................................................................  

fizetési számla száma: .............................................................................................................. ..................  

fizetési számlán kezelt összeg .................................................................................................. .................  

Pénzforgalmi szolgáltató neve: .................................................................................................................  

fizetési számla száma: .............................................................................................................. ..................  

fizetési számlán kezelt összeg .................................................................................................. .................  

Pénzforgalmi szolgáltató neve: .................................................................................................................  

fizetési számla száma: .............................................................................................................. ..................  

fizetési számlán kezelt összeg .................................................................................................. .................  

2. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben
kitöltendő], hogy a velem együttélő közeli hozzátartozóm 

a) fizetési számlával nem rendelkezik vagy

b) a következő fizetési számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő):

Pénzforgalmi szolgáltató neve: .................................................................................................................  

fizetési számla száma: .............................................................................................................. ..................  

fizetési számlán kezelt összeg .................................................................................................. .................  

Pénzforgalmi szolgáltató neve: .................................................................................................................  

fizetési számla száma: .............................................................................................................. ..................  

fizetési számlán kezelt összeg .................................................................................................. .................  

Pénzforgalmi szolgáltató neve: .................................................................................................................  

fizetési számla száma: .............................................................................................................. ..................  

fizetési számlán kezelt összeg .................................................................................................. .................  

3. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a
hatóság a fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a fizetési számlán
kezelt összeg tekintetében.

4. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
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Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap 

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

Megjegyzés: 

A vagyoni helyzet vizsgálatakor nem kell figyelembe venni az életvitelszerűen lakott ingatlan 
eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén 
az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékeként a fizetési számlára befizetett 
összeget. 

Ha a kérelmező vagy vele együttélő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel 
rendelkezik, a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell 
kitölteni. Ha a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a 
forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. 

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell
feltüntetni. 

** Becsült forgalmi értékként a gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.” 
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3/a. melléklet a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez 

KÉRELEM 
közkifolyó használati vízdíj 

megállapítására 

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

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

Születési helye: …..........................................Születési idő:…………év……………hó.…….nap. 

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): ………………………………………….. 

Állampolgársága: magyar, egyéb:…………………………………………………… 

A kérelmező idegenrendészeti státusza1: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU 

kék kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan2.  

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20____________ 

Családi állapota3: hajadon/nőtlen; házas és házastársával együtt él; házas és 

házastársától külön él; elvált;  özvegy; élettárssal él; egyedül él. 

Lakóhely4:……………………………………………………………………………………… 

Tartózkodási 

hely5:…………………………………………………………………………………………… 

Életvitelszerűen a……….…………………………..…………………………..címen élek. 

Kérelmező telefonszáma6: …………………………… E-mail címe7:........................................... 

Kérelem indoka:…………………………………………… ………………………………... 

……………………………………………………………………………………………… 

A támogatás megállapítását 

fizetendő díjra díjtartozásra 

kérem.(aláhúzással jelölendő) 

1 Nem magyar állampolgárság estén. 
2 A megfelelő rész aláhúzandó. 
3 A megfelelő rész aláhúzandó. 
4 Lakcímkártyán szereplő. 
5 Lakcímkártyán szereplő. 
6 Nem kötelező megadni. 
7Nem kötelező megadni. 
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A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban8 élők adatai: 

Név Születési hely, idő Anyja neve 
Rokoni 

fok 

Társadalom-
biztosítási 

Azonosító Jel 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Jövedelmi adatok 

A jövedelmek típusai 
Kérelmező 
jövedelme 

A kérelmezővel közös 
háztartásban élő 

házastárs/élettárs 
jövedelme 

A kérelmező háztartásában élő egyéb 
személyek jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyból származó 
jövedelem és táppénz 

2. Társas és egyéni 
vállalkozásból származó 
jövedelem 

3. Rendszeres pénzbeli ellátás 
(FHT,RSZS, ápolási díj) 

4. Ingatlan, ingó 
vagyontárgyak értékesítéséből, 
vagyoni értékű jog 
átruházásából származó 
jövedelem 

5. Nyugellátás, baleseti 
nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerű ellátások 

6. A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások 
(GYES,GYES,GYET, családi 
pótlék, gyermektartásdíj, stb.)

7. A munkaügyi szervek által 
folyósított rendszeres pénzbeli 
ellátás 

8.Föld bérbeadásából származó 
jövedelem 

9. Egyéb (pl. ösztöndíj)

10. Összes jövedelem:

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

Egyéb nyilatkozatok: 

• A lakásban tartózkodás jogcíme9: tulajdonos, önkormányzati lakás bérlője, albérlő,
haszonélvező, családtag, egyéb:………………………………………………………… 

• A lakás alapterülete …………………,szobaszáma…………………………………… 

8 háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. 
9 A megfelelő rész aláhúzandó. 
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• A lakás havi fenntartási költsége:……………………………………………………… 

• Egyéb rendszeres kiadások összege10:…………………………………………………. 

• Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után a
bíróság által megállapított/másik szülővel való megegyezés alapján
………………………….. havi összegben tartásdíjat kapok11. 

• Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után
tartásdíjat nem kapok és a tartásdíj végrehajtása ügyében a következő intézkedéseket tettem:

……………………………………………………………………………………………… 

• Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nem velem élő kiskorú
gyermekem(im) után a bíróság által megállapított ……………………….... havi összegű
tartásdíjat fizetem/nem fizetem12.

• Életjáradéki, tartási és öröklési szerződéssel  rendelkezem / nem rendelkezem13. 

• Gépjárműnek üzembentartója vagyok14 / nem vagyok15.

• Tudomásul veszem, hogy a kérelemben és a vagyonnyilatkozatban közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális
hatáskört gyakorló szerv – a NAV és az OEP hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján -
ellenőrizheti.

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

• Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

• Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, és a jogosulatlanul és
rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszakövetelheti.

Kijelentem, hogy a kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról 

lemondok  / nem mondok le16. 

………, ......................... év................................... hó…............ nap 

…......................................................................... ……………...................................................... 
kérelmező aláírása kérelmező házastársa/élettársa aláírása 

……………………………………………… 
a lakásban lakó nagykorú személyek aláírása 

10 pl .albérleti díj, hiteltörlesztések, biztosítás, oktatással kapcsolatos kiadások 
11 Az erről szóló bizonylat bemutatásával. 
12 A megfelelő rész aláhúzandó és az erről szóló bizonylat bemutatásával. 
13 A megfelelő rész aláhúzandó. 
14 Az erről szóló szerződés bemutatásával. 
15 A megfelelő rész aláhúzandó. 
16 A megfelelő rész aláhúzandó. 
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Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 

I. Személyi adatok
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált/házastársától külön él (lakcímük különböző), kivéve, ha élettársa van. 
Egyedül élő az a személy, aki a lakcímén egyedül lakik. 

II. Jövedelmi adatok:
A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles 
nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni 
szükséges. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. 
Jövedelem típusai:  
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti,
közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban,honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV,
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló
tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni
a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély
tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási
segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti
hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balett művészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék,
rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék,
politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
5. Önkormányzat/Kormányhivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres
szociális segély, az aktívkorúak ellátása, az ápolási díj, a munkanélküli járadék, az álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési
támogatásként folyósított keresetpótló juttatás, nyugdíj előtti segély.
6. Egyéb jövedelem: például a megbízási díj, az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális
gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog
átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan
jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.
A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a
kérelemhez mellékelni szükséges.

III. Csatolandó mellékletek:
A kérelem ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi 
igazolványa és lakcímkártyájának, TAJ kártyájának bemutatása szükséges.  
A jövedelem igazolására:  
a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által - az önkormányzatnál rendszeresített formanyomtatványon
- kiállított jövedelemigazolás,
b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem
egy havi átlagáról szóló nyilatkozat és a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása,
c) álláskeresési támogatás esetén a Kormányhivatala Munkaügyi Központja Kirendeltségének (a továbbiakban: Munkaügyi Központ)
megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat,
d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a folyósító szerv, ellátás összegére, típusára vonatkozó tárgyévi
értesítése és a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvény, bankszámlakivonat,
e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvény vagy
bankszámlakivonat,
f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy bankszámlakivonat, ennek hiányában az
összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat,
g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolás
h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló
szülői egyezségről kiállított irat
i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a Gyámhivatal erről szóló határozata,
j) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,
k) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap
alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat
l) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres
jövedelemmel nem rendelkezik és álláskereső, úgy az erről szóló nyilatkozat és a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy regisztrált
álláskereső és ellátásban nem részesül,
m) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat.
n) közfoglalkoztatott esetében a munkaszerződés és az utolsó fizetési igazolás
Egyéb igazolások:
- 16 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszonyának igazolását
- a támogatás céljaként megjelölt szolgáltató által kibocsátott utolsó havi számlalevél
- gyámolt, illetve gondnokolt esetén a gyám-, illetve gondok kirendelő határozatát.
- vagyonnyilatkozat
- a kérelem benyújtására vonatkozó meghatalmazás esetén alakszerű meghatalmazás
- lakás tulajdonviszonyára vonatkozó igazolás (pl. adásvételi szerződés, bérleti szerződés)



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

a helyi szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló önkormányzati rendelethez 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 
132.§. (4) bekezdés g) pontja szerint felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy
rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit,
valamint az ellátások megállapításának, kifizetetésének, folyósításának, valamint felhasználása
ellenőrzésének szabályait.

26. § A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan
rászorultak részére - a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint - más pénzbeli
támogatásokat is megállapíthat.

32.§ (3)  Ha e törvény másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat képviselő-testülete
rendeletben szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások megállapításának, kifizetésének,
folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait.

A képviselő-testület a rendeletalkotási kötelezettségének, a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60 § (4) bek-ben kapott felhatalmazás alapján, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva tesz eleget. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre – Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete
feladat- és hatáskörét gyakorolva a rendeleti szabályozásról a polgármester dönt.

RÉSZLETES INDOKLÁS 

1.§- hoz:

Az 1.§ (1) bekezdése hatásköri szabályok módosításáról rendelkezik. 

Az 1.§ (2) bekezdése a foglalkoztatási szervezet nevében bekövetkezett változás átvezetés 
tartalmazza. 

Az 1.§ (3) bekezdése a Rendelet mellékleteként meghatározott vagyonnyilatkozat alkalmazásáról 
rendelkezik. 

2.§- hoz:

A 2.§ (1) bekezdése a lakhatási támogatásról és az ellátási forma jogosultsági feltételeinek 
módosításáról rendelkezik. 

A 2.§ (2) bekezdése a lakhatási támogatás jogcímén folyósításra kerülő ellátás összegeinek 
módosulásáról rendelkezik. 

A 3.§- hoz: 

A 3. § a lakhatási támogatás rendszerében önálló támogatási formaként vezeti be a közkifolyó 
használati vízdíj támogatást és szabályozza annak jogosultsági rendszerét, valamint az ellátás 
igénybevételkére vonatkozó eljárásrendet. 



13 

A 4.§- hoz: 

A 4.§ (1) bekezdése a beteggondozási támogatás jogosultsági feltételeinek, míg (2) bekezdése a 
jogcímen folyósítható támogatás összegének módosításáról rendelkezik. 

Az 5.§- hoz: 

Az 5.§ (1) bekezdése a gyógyszertámogatás jogosultsági feltételeinek, míg (2) bekezdése a jogcímen 
folyósítható támogatás összegének módosításáról rendelkezik. 

A 6.§- hoz: 

A rendkívüli települési támogatás jogosultsági feltételeinek és a jogcímen folyósítható támogatás 
összegének módosításáról rendelkezik. 

A 7.§- hoz: 

A temetési költségekhez való hozzájárulás végetti rendkívüli települési támogatás, jogosultsági 
feltételeinek és a jogcímen folyósítható támogatás összegének, valamint a támogatási kérelem 
benyújtási határidejének módosításáról rendelkezik. 

A 8.§- hoz: 

Az étkeztetés alapszolgáltatás biztosításának módjában bekövetkezett változás átvezetését 
tartalmazza. 

A 9.§- hoz: 

A 9.§ (1) bekezdése a Rendeletben alkalmazott rövidítés egységesítéséről rendelkezik; a (2) bekezdés 
a Rendelet mellékleteiként határozza meg a vagyoni helyzet vizsgálatához és a közkifolyó használati 
díja támogatáshoz alkalmazandó nyomtatványokat. 

A 10.§- hoz:  

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéséket tartalmaz. 



ELŐTERJESZTÉS 

SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK 

2021. JANUÁR 18-I DÖNTÉSEIHEZ 

IKT. SZ: SZK/36-3/2021.      MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB 

Tárgy: Szuhakálló község településrendezési eszközeinek módosítására irányuló eljárás 
megindítása. 

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor A döntés formája: 
jegyző 

címzetes főjegyző 
határozat 

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat 

A Szuhakálló község területén megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító naperőmű 
elhelyezéséhez szükséges a hatályos településrendezési eszközök és a tervezett fejlesztés 

összhangjának megteremtése. 

A NES NORTH Energy Zrt. (3700 Kazincbarcika Pollack M. u.3. I.em.3.) kérelmére, a 
Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a Szuhakálló 08; 08/62; 06/3; 06/4; 06/6; 
051/25; 051/10; 051/11; 051/12; 084/3; 058/3; 058/5; 058/6 hrsz. alatti ingatlanokon 
létesítendő 50 MW-os napelem park, (napelemes erőmű) létesítési ügyében, az alábbi előzetes 
szakhatósági állásfoglalást adott ki, 2019. 11. 08-án, Szk/1406-2/2019. számon, a helyi 
településrendezési eszközöknek való megfelelésről. 

A szakhatósági állásfoglalás szerint a fenti ingatlanokon napelem park, (napelemes erőmű) 
létesítése Szuhakálló község hatályos rendezési tervében és helyi építési szabályzatában (HÉSZ) 
foglalt követelményeknek, az alábbi feltételek teljesülése esetén felel meg: 

Az ingatlanok a HÉSZ szabályozása szerint beépítésre nem szánt területnek minősülnek (7.§ (4) 
d.) 

„A település beépítésre nem szánt területein új építményt építeni, meglévő építményt átalakítani, 
bővíteni, rendeltetését vagy használati módját megváltoztatni csak akkor szabad, ha 

− a terület rendeltetésszerű használatát szolgálja,

− közérdeket nem sért,

− az építmények csak a hozzájuk tartozó terület jelentéktelen hányadát veszik igénybe és
biztosított, hogy az építmények a telekterülete nélkül nem idegeníthetők el.” (HÉSZ 43.§)

Az ingatlanok az „Intenzív hasznosítású mezőgazdasági terület” besorolási övezetbe tartoznak. 
„Az övezetbe a mezőgazdasági területek azon – viszonylag egybefüggő részei tartoznak, ahol a 
szántó művelésű területek meghatározó arányban találhatók, ezért főként a szántóföldi művelés 
jelenti a fő gazdálkodási tevékenységet. A telekalakítás és építés feltételei a meghatározó 
tevékenységhez igazodva kerültek meghatározásra. (általában a belterülethez csatlakozó területek) 



Az építési telkek 

Beépítési 
mód 

Övezeti jele Legkisebb 
terület 

Legkisebb 
beépítettsége 

Építmény min-max. 
magassága 

m2 % m 

SZ MG-I 6000 3 4,5 

A lakóház építés feltétele továbbá legalább 10 ha terület művelési és tulajdonlási kötelezettsége. 
3.) Az MG-Ix-el jelölt területeken (belterület közvetlen közelében lévő területeken) IG-M övezet 
(major) számára új területet kialakítani nem lehet. 

A fentiekben nem említett szántó művelésű területeken, elvi engedélyezési eljárás lefolytatását 
követően alakítható terület új (mezőgazdasági) ipari gazdasági tevékenység számára.”  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A §-a 
alapján az Önkormányzat a településfejlesztési cél megvalósítása, a településrendezési eszközök 
módosítása érdekében, háromoldalú településrendezési szerződést kötött az érintett ingatlanokon 
beruházni szándékozóval és a tervezővel, melynek keretében a fenti ingatlanok övezeti 
besorolásának módosításához - „K-en” (Megújuló energia hasznosítását szolgáló különleges 
terület) – szükséges eljárás a településrendezési eszközök módosításához, a beruházó teljes 
költségviselése mellett valósul meg. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 16.§ alapján, Szuhakálló község településszerkezeti tervének, 
helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének (együtt: településrendezési eszközök) 
részbeni módosítására irányuló eljárás megindítása a képviselő-testület feladat- és hatásköre, 
melyet a veszélyhelyzet időtartama alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 
polgármester gyakorol. 

Szuhakálló, 2021. 01. 15. 

    Dr. Herczeg Tibor sk. 
     jegyző 

         címzetes főjegyző 



S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  

/ 2 0 2 1 . ( I … . )  h a t á r o z a t a  

S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  t e l e p ü l é s re n d e z é s i  e s z k ö z e i n e k  

mó d o s í t á s á r a  i r á n y u l ó  e l j á rá s  me g i n d í t á s a  

Szuhakálló Község Önkormányzata Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdése alapján –Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az

alábbi határozatot hozom: 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 16.§ alapján, Szuhakálló 

község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási 

tervének (együtt: településrendezési eszközök) részbeni módosításával egyetértek, 

elkészítéséhez hozzájárulok. 

A Szuhakálló község területén megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító 

naperőmű elhelyezéséhez szükséges a hatályos településrendezési eszközök és a 

tervezett fejlesztés összhangjának megteremtése. A fejlesztést a Kormány megújuló 

energia projektek megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

184/2020. (V.6.) Korm. rendeletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű ügyé nyilvánította.  

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 



ELŐTERJESZTÉS 

SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK 

2021. JANUÁR 18-I DÖNTÉSEIHEZ 

IKT. SZ: SZK/36-4/2021.      MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB 

Tárgy: A közkifolyók használatának rendjéről szóló 11/2013. (IX.10.) önkormányzati rendelet 
módosítása. 

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor A döntés formája: 
jegyző 

címzetes főjegyző 
rendelet 

Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet 

A képviselő-testület a közkifolyók használatának rendjéről szóló 11/2013. (IX.10.) 
önkormányzati rendeletben szabályozta a közkifolyók igénybevételének rendjét, a közműves 
ivóvízellátással nem rendelkező háztartások fizetési kötelezettségét, annak módját. 

A rendelet alapján érintetek az önkormányzat számlakibocsátása alapján, negyedévente kötelesek 
a vízdíj megfizetésére. 

Az előterjesztés készítésének időpontjában 24 fogyasztó (háztartás) kötelezett a vízdíj 
megfizetésére.  

A 2021. január 20-án hatályba lépő közkifolyó használati vízdíj támogatás szociális ellátási forma 
egyszerűbb igénybevétele érdekében, indokolt a negyedéves fizetési intervallum, féléves időszakra 
történő módosítása. 

A szükséges változtatás az önkormányzati rendelet módosításával léptethetők hatályba. 

Szuhakálló, 2021. 01. 18. 

    Dr. Herczeg Tibor sk. 
     jegyző 

      címzetes főjegyző 



Előzetes hatásvizsgálat a közkifolyók használatának rendjéről szóló 11/2013. (IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
önkormányzati rendelet-tervezethez 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: 

Társadalmi hatás: Gazdasági, költségvetési hatás: 
Környezeti-, egészségügyi 

következmények: 
Adminisztratív terheket 

befolyásoló hatásai: 

Társadalmi hatása az ellátotti kör 
vonatkozásában értékelhető. 

Az előterjesztésben szereplő 
rendelkezések elfogadásának 

gazdasági és költségvetési hatása 
nincs. 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának 
környezetre gyakorolt hatása nincs, 
egészségügyi következménye nincs 

Az adminisztratív terhek 
csökkenése várható. 

A rendelet megalkotása szükségessége: A rendelet megalkotása nem kötelező, a közkifolyókról fogyasztott ívóvíz utána fizetési kötelezettséggel 
kapcsolatos szabályok meghatározására a képviselő-testület rendelkezik hatáskörrel. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  Nincs 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi Szervezeti Tárgyi Pénzügyi 

Rendelkezésre áll Rendelkezésre áll Rendelkezésre áll Rendelkezésre áll 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi 
költségvetésében biztosítottak. 



Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

/2021.(I..) önkormányzati rendelete

a közkifolyók használatának rendjéről szóló 11/2013. (IX.10.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében, Szuhakálló 
község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 13. § (1) 
bekezdés 11) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ A közkifolyók használatának rendjéről szóló 11/2013. (IX.10.) önkormányzati rendelet 8.§-a
helyébe, a következő rendelkezés lép:

8. § Az 1. melléklet szerint számított közkifolyó használati vízdíj összegét félévet követő
hónap 15. napjáig, a Hivatal számlakibocsátása alapján kell az önkormányzat javára megfizetni.

2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dávid István          Dr. Herczeg Tibor 
  polgármester         jegyző 

 címzetes főjegyző 



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

a közkifolyók használatának rendjéről szóló 11/2013. (IX.10.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló önkormányzati rendelethez 

Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete a közkifolyók használatának rendjéről 
szóló 11/2013. (IX.10.) önkormányzati rendeletben szabályozta a közkifolyók igénybevételének 
rendjét, a közműves ivóvízellátással nem rendelkező háztartások fizetési kötelezettségét, annak 
módját. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv)13. § (1) 
bekezdése határozza meg a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 
ellátandó helyi önkormányzati feladatok körét, így a 11. pontban az ivóvíz-ellátást. 

Az egészséges ivóvízhez való hozzáférés, Magyarország Alaptörvénye XX. cikkében rögzített jog. 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 2. bekezdésén nyugvó felhatalmazás alapján az 
önkormányzat feladatkörében eljárva, a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok 
rendezésére, önkormányzati rendeletben szabályozta a közkifolyók használatának rendjét. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre – Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete
feladat- és hatáskörét gyakorolva a rendeleti szabályozásról a polgármester dönt.

RÉSZLETES INDOKLÁS 

1.§- hoz:

A közkifolyó használati vízdíj megfizetéséhez kapcsolódó számlázásról rendelkezik, az 
adminisztrációs terhek könnyítése érdekében. 

2.§- hoz:

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéséket tartalmaz. 



ELŐTERJESZTÉS 

SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK 

2021. JANUÁR 18-I DÖNTÉSEIHEZ 

IKT. SZ: SZK/36-5/2021.      MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB 

Tárgy: Közalkalmazotti jogviszony létrehozása falugondnoki munkakör betöltésére 

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor A döntés formája: 
jegyző 

címzetes főjegyző 
határozat 

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét
gyakorolva – de a képviselőkkel egyeztetve, a polgármester 34/2020.(XI.19.) határozatban – a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a Magyarország 2020.
évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény módosításáról szóló
2020. évi CXII. törvény 1. (2) bek. b.) pontjában foglaltakra tekintettel, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. §-ában foglaltak alapján - 2021. január 1-jével
falugondnoki szolgáltatás bevezetéséről döntött, Szuhakálló településen.

A polgármester 2020. november 19-i döntéseihez készült, a falugondnoki szolgáltatás 
bevezetéséről, a falugondnoki szolgáltatás beindításával kapcsolatos döntéshozatalról szóló, 
Szk/4772-1/2020 előterjesztésben foglaltak, részletesen bemutatták a falugondnoki szolgáltatás 
létrehozásának és működtetésének feltételeit. Mivel ezen feltételeknek az önkormányzat – a jegyző 
által elkészített dokumentációk szerint – maradéktalanul megfelel, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Szociális és Gyámügyi Osztálya, a szolgáltatói 
nyilvántartásba vételre benyújtott kérelemre, a BOC/01/00174-3/2021. számon kiadott 
határozatával, Szuhakálló község Falugondnoki Szolgálatát 2021. január 12. napjával, 
nyilvántartásba vette. 

A polgármester - falugondnoki munkakör betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló - 
37/2020.(XI.19.) határozata szerint, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A §-a alapján, nyilvános pályázatot hirdetett a falugondnoki munkakör betöltésére. 

A pályázat – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – a Közszolgálati Állásportálon (kozigallas.hu) 
közzétételre került. 

A pályázat benyújtására nyitva álló határidőben, egyetlen pályázat érkezett az önkormányzathoz, 
melyet – a jelenleg is az önkormányzatnál közalkalmazotti jogviszony keretei között, 
karbantartóként foglalkoztatott – Kiss András, Szuhakálló Bajcsy-Zsilinszky u.44. sz. alatti lakos 
nyújtott be. 

Pályázata megfelelt a kiírásban meghatározott kritériumoknak. 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/99300003.TV/tvalid/1920.1.1./tsid/
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1900066.TV/tvalid/1920.1.1./tsid/
https://optijus.hu/optijus/lawtext/99300003.TV/tvalid/1920.1.1./tsid/
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§ (1) bek. b) pontja 
alapján, kinevezés, állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha azt az érintett kéri, a 
döntéshozatalra, a zárt ülés szabályait kell alkalmazni. 

Kiss András nyilatkozatában zárt ülés tartását nem kérte, így az ügy bírálatára, a nyílt ülés szabályai 
szerint kerülhet sor. 

Kiss András jogviszonyaira és végzettségére tekintettel, jelenleg a B besorolás osztály 14. fizetési 
fokozatában szerepel, besorolása szerint. Illetménye ennek megfelelően – munkáltatói hatáskörben 
megállapított kiegészítéssel – került megállapításra. 

Falugondnoki kinevezésére, a közalkalmazotti jogviszonya – munkakörre és illetményre kiterjedő 
– közös megegyezésen alapuló módosításával kerülhet sor. Falugondnokként jogosulttá válik a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet szerinti szociális ágazati pótlékra.

Fentiekre tekintettel a falugondnoki kinevezésre a határozati javaslatban foglaltak szerint kerülhet 
sor. 

Szuhakálló, 2021. 01. 11. 

    Dr. Herczeg Tibor sk. 
     jegyző 

      címzetes főjegyző 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/99200033.TV/tvalid/2018.2.1./tsid/
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H a t á ro z a t i  j a v a s l a t  

S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  P o l g á r me s t e ré n e k

/ 2 0 2 1 . ( I … . )  h a t á r o z a t a  

k ö z a l k a l ma z o t t i  j o g v i s z o n y  mó d o s í t á s á ró l ,  f a l u g o n d n o k i  
mu n k a k ö r  l é t r e h o z á s á h o z  

Szuhakálló Község Önkormányzata Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdése alapján –Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az

alábbi határozatot hozom: 

Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testületének a falugondnoki munkakör 

betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló 37/2020.(XI.19.) határozatával, a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.) 

20/A §-a alapján, a falugondnoki munkakör betöltésére meghirdetett nyilvános 

pályázati eljárásban megállapítom, alábbi pályázó pályázatának érvényességét: 

Kiss András 3731 Szuhakálló, Bajcsy-Zsilinszky u.44. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (1) bekezdés 

alapján, Kiss András 3731 Szuhakálló, Bajcsy-Zsilinszky u.44. sz. alatti lakos, mint 

munkavállaló és Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint 

munkáltató között fennálló, határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszony, 

közös megegyezésen alapuló módosításáról döntök 2021. február 1. napjával, melynek 

során nevezett munkaköre karbantartó munkakörről falugondnoki munkakörre 

módosul. 

Nevezett illetménye és juttatásai a Kjt. vonatkozó rendelkezései és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) 

Korm. rendelet alapján kerül módosításra. 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/99200033.TV/tvalid/2018.2.1./tsid/
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ELŐTERJESZTÉS 

SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK 

2021. JANUÁR 18-I DÖNTÉSEIHEZ 

IKT. SZ: SZK/36-6/2021.      MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB 

Tárgy: A helyi iparűzési adóról szóló 9/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor A döntés formája: 
jegyző 

címzetes főjegyző 
rendelet 

Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet 

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 99.-100. §-aiban foglaltak 
szerint hatályon kívül helyezte az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységet, s ezzel az 
állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység megnevezését iparűzési tevékenységre módosította. 

Ennek megfelelően 2021. január 1. napjától a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 35. § (1) 
bekezdése értelmében, adóköteles iparűzési tevékenységnek az önkormányzat illetékességi 
területén végzett vállalkozási tevékenység minősül. Ebből következően a helyi önkormányzat helyi 
iparűzési adót szabályozó önkormányzati rendeletében hatályon kívül kell helyezni az ideiglenes 
jelleggel végzett iparűzési tevékenységre vonatkozó rendelkezéseket, továbbá az állandó jelleggel 
végzett iparűzési tevékenység megnevezését iparűzési tevékenység megnevezésre módosítani 
szükséges. 

Fentiekre tekintettel az önkormányzati rendelet módosításával indokolt az önkormányzati rendeleti 
szabályozás és a törvényi rendelkezések összhangjának megteremtése. 

Szuhakálló, 2021. 01. 17. 

    Dr. Herczeg Tibor sk. 
     jegyző 

      címzetes főjegyző 
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Előzetes hatásvizsgálat a helyi iparűzési adóról szóló 
önkormányzati rendelet módosításához 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével a belterületi szabadtéri égetés lehetősége megszűnik a településen. 

Társadalmi hatás: Gazdasági, költségvetési hatás: 
Környezeti-, egészségügyi 

következmények: 
Adminisztratív terheket 

befolyásoló hatásai: 

nincs nincs  nincs 
Az adminisztratív terhek lényegi 

változása nem várható. 

A rendelet megalkotása szükségessége: Nem kötelező, lehetséges. A szabályozás hiányában a belterületi szabadtéri égetés tilos. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Valamennyi szabadtéri égetést megvalósító helyi lakossal szemben, a 
tűzvédelmi hatóság eljárhat. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi Szervezeti Tárgyi Pénzügyi 

Rendelkezésre áll Rendelkezésre áll Rendelkezésre áll Rendelkezésre áll 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a pénzügyi feltételeket nem igényel. 
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Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2021.(II….) önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról szóló 9/2015. (VI. 29.) szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében, Szuhakálló község 
Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében; 
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48. § (4) bekezdés b.) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, és Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
következőket rendeli el:

1.§ (1) A helyi iparűzési adóról szóló 9/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 1.§ (1) bekezdése helyépe a következő rendelkezés lép:

1.§

(1) Iparűzési tevékenység végzése esetén, az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a

2.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1
napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 1. § (2) bekezdése.

Dávid István          Dr. Herczeg Tibor 
polgármester         jegyző 

címzetes főjegyző 
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS  
 

a helyi iparűzési adóról szóló 9/2015. (VI. 29.) szóló önkormányzati rendelet 
módosításához 

 
 

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 99.-100. §-aiban foglaltak 
szerint hatályon kívül helyezte az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységet, s ezzel az 
állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység megnevezését iparűzési tevékenységre módosította. 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (3) bek-e szerint: „Az önkormányzati rendelet más 
jogszabállyal nem lehet ellentétes.” 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre – Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete 
feladat- és hatáskörét gyakorolva a rendeleti szabályozásról a polgármester dönt. 

 

 
RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 
1 §-hoz 

 
Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység megnevezésének módosítását tartalmazza 
iparűzési tevékenység megnevezésre. 
 

2.§-hoz 
 

Hatályba léptető rendelkezéseket és az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységre 
vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezését tartalmaz. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

ELŐTERJESZTÉS 

SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK 

2021. JANUÁR 18-I DÖNTÉSEIHEZ 

IKT. SZ: SZK/36-7/2021.          MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB 

 

 
Tárgy: Álláshely engedélyezéséről és állashely megszüntetéséről 

 

 

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor  A döntés formája: 
jegyző 

címzetes főjegyző 
 határozat 

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat  
 

 
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét 
gyakorolva – de a képviselőkkel egyeztetve, a polgármester 34/2020.(XI.19.) határozatban – a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a Magyarország 2020. 
évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény módosításáról szóló 
2020. évi CXII. törvény 1. (2) bek. b.) pontjában foglaltakra tekintettel, a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. §-ában foglaltak alapján - 2021. január 1-jével 
falugondnoki szolgáltatás bevezetéséről döntött, Szuhakálló településen. 

A polgármester 2020. november 19-i döntéseihez készült, a falugondnoki szolgáltatás 
bevezetéséről, a falugondnoki szolgáltatás beindításával kapcsolatos döntéshozatalról szóló, 
Szk/4772-1/2020 előterjesztésben foglaltak, részletesen bemutatták a falugondnoki szolgáltatás 
létrehozásának és működtetésének feltételeit.  

Mivel ezen feltételeknek az önkormányzat – a jegyző által elkészített dokumentációk szerint – 
maradéktalanul megfelel, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, 
Szociális és Gyámügyi Osztálya, a szolgáltatói nyilvántartásba vételre benyújtott kérelemre, a 
BOC/01/00174-3/2021. számon kiadott határozatával, Szuhakálló község Falugondnoki 
Szolgálatát 2021. január 12. napjával, nyilvántartásba vette. 

A polgármester - falugondnoki munkakör betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló - 
37/2020.(XI.19.) határozata szerint, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A §-a alapján, nyilvános pályázatot hirdetett a falugondnoki munkakör betöltésére. 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 2 melléklete a személyes gondoskodás formáinak 
szakmai létszámnormái körében, a falugondnoki szolgáltatás esetében 1 fő falugondnoki 
munkakörben alkalmazott személy foglalkoztatását írja elő. 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/99300003.TV/tvalid/1920.1.1./tsid/
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1900066.TV/tvalid/1920.1.1./tsid/
https://optijus.hu/optijus/lawtext/99300003.TV/tvalid/1920.1.1./tsid/


Mivel a falugondnoki szolgáltatás nem intézményi keretek között működik, ezért a 107055 
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás kormányzati funkción 1 álláshely létrehozásának 
engedélyezése indokolt, 2021.02.01. napjával. 

Tekintettel a falugondnoki munkakört betöltő személyre a 066020 Város-, községgazdálkodási 
egyéb szolgáltatások kormányzati funkción a karbantartó munkakörhöz kapcsolódó 1 álláshely 
megszüntetése javasolt, 2021. január 31. napjával. 

Szuhakálló, 2021. 01. 17. 

 

             Dr. Herczeg Tibor sk. 
               jegyző 
               címzetes főjegyző 

 



Határozati javaslat: 

 
 

S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  

/ 2 0 2 1 . ( I … . )  h a t á r o z a t a  

á l l á s h e l y  e n g e d é l y e z é s é rő l  é s  á l l a s h e l y  me g s z ü n t e t é s é rő l  

Szuhakálló Község Önkormányzata Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdése alapján –Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az 

alábbi határozatot hozom: 

1.Szuhakálló község Falugondnoki Szolgáltatása működtetéséhez 1 fő falugondnoki 
munkakör betöltését lehetővé tevő, 1 álláshely létrehozását engedélyezem 2021.02.01. 
napjától, a 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás kormányzati funkción. 

2. 2021. január 31. napjával, a 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
kormányzati funkción, a karbantartó munkakörhöz kapcsolódó 1 álláshely 
megszüntetéséről döntök. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

 

 

 



 

ELŐTERJESZTÉS 

SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK 

2021. JANUÁR 18-I DÖNTÉSEIHEZ 

IKT.SZ: SZK/36-8/2021.          MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB 

 

 
Tárgy: A falugondnoki tevékenység tevékenységnaplóban történő dokumentálása szabályairól 

 

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor  A döntés formája: 
jegyző 

címzetes főjegyző 
 határozat 

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat  
 

 

A falugondnoki szolgáltatás feladatellátását tevékenységnaplóban kell dokumentálni. A Szociális 
Ágazati Portálban -Tudástár/Iratminták oldalon elérhető „Tevékenységnapló (falu-és tanyagondnoki 
szolgáltatás” kötelezően vezetendő dokumentum használandó, melyet az 1/2000 (I.7) SzCsM 
rendelet 39. § (4) bekezdésével összhangban szükséges vezetni. 
 

A tevékenység napolóban a szolgáltatást igénybe vevők aláírására szolgáló oszlop vezetése a 
fenntartó döntése alapján mellőzhető. 

Szuhakálló, 2021. 01. 17. 

 

             Dr. Herczeg Tibor sk. 
               jegyző 
               címzetes főjegyző 
 

 



Határozati javaslat: 

 
 

S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  

/ 2 0 2 1 . ( I … . )  h a t á r o z a t a  

a  f a l u g o n d n o k i  t e v é k e n y s é g  t e v é k e n y s é g n a p l ó b a n  t ö r t é n ő  
d o k u me n t á l á s a  s z a b á l y a i ró l  

Szuhakálló Község Önkormányzata Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdése alapján –Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az 

alábbi határozatot hozom: 

a Szuhakálló község Önkormányzata által fenntartott falugondnoki szolgáltatás 

működése során, a falugondnok tevékenységének - a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 

7.) SzCsM rendelet 39. § (4) bek-e szerinti – tevékenységnaplóban történő 

dokumentálása folyamán, a tevékenységnapló szolgáltatást igénybe vevők általi 

aláírásának mellőzését engedélyezem. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

 

 

 




