
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

3/2017. (II.15.) 

önkormányzati rendelete 

(L0) 

 

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 



 

 

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 18. § a) pontjában, 26. §-ában, 32. § 

(3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 

62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében kapott 

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

törvény 13. § (1) bekezdés 8.a. pontjában rögzített feladatkörében eljárva a szociális ellátások 

helyi szabályozásáról a következőket rendeli el: 

  

1. § 

 

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege 

a) 4000 Ft, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, 

b) 3000 Ft, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 14. § (1), (2), (2c) és (2d) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Lakhatási támogatás legfeljebb kilenc hónap időtartamra, április-december hónapokra 

állapítható meg. 

(2) A kérelem a tárgyév április hónap 1. napjától a tárgyév december hónap 31. napjáig 

nyújtható be. A támogatásra való jogosultság kezdő napja a kérelem benyújtása hónapjának 

első napja. 

(2c) A kiegészítő lakhatási támogatás iránti kérelem kizárólag január 1. napjától március 31. 

napjáig adható be, és a támogatás kizárólag a januártól márciusig terjedő időszakra 

állapítható meg. 

(2d) A kiegészítő lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege 1000 Ft, mely a kérelem 

benyújtásától esedékes, visszamenőlegesen nem folyósítható. A megállapított támogatás a 

támogatási időszakot követően, április 10. napjáig egy összegben kerül kifizetésre.” 



3. § 

 

A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Családon belüli haláleset bekövetkezésekor temetési segély állapítható meg annak, aki a 

meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, feltéve, hogy 

a)   nem részesül a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban, 

b)    az elhunyttal nem kötött még annak életében eltartási, vagy öröklési szerződést, 

c)   nem igényelt köztemetést. 

(2) A temetési segély iránti kérelemhez - melyet legkésőbb a temetést követő 60 napon belül 

kell benyújtani - mellékelni kell a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát, vagy 

annak - a hivatal által - hitelesített másolatát, valamint - ha a haláleset helye nem Balkány - a 

halotti anyakönyvi kivonat másolati példányát is. 

(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított 

temetési segély összege 30 000 Ft 

(4) A rendelet 6. melléklete tartalmazza a kötelezően alkalmazandó kérelem nyomtatványt.” 

4. § 

A Rendelet 18. § (4) bekezdésében a „80 000 Ft” szövegrész helyébe a „100 000 Ft” 

szövegrész lép. 

5. § 

A Rendelet a következő 10/A. alcímmel egészül ki: 

„10/A. Tanévkezdési támogatás 

17/A. § 

(1) Az önkormányzat a gyermek családban történő gondozásának költségeihez való 

hozzájárulásként azoknak az életvitelszerűen Balkányban élő, balkányi  állandó lakcímmel 

rendelkező lakosoknak, akik óvodában, általános iskolában, középfokú oktatási intézményben, 

felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulnak, és a kérelem benyújtásának 

időpontjában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülnek, évi egy 

alkalommal 10 000 Ft tanévkezdési támogatást állapít meg. 

(2) A támogatás folyósítására legkésőbb a támogatás iránti kérelem beadását követő hónap 

15. napjáig kerül sor. 

(3) Kiskorú gyermek esetén a támogatást az a szülő igényelheti, aki a gyermek után családi 

pótlékra jogosult. 

(4) A nagykorú gyermek a tanévkezdési támogatást saját jogán igényelheti.  



17/B. § 

(1) A balkányi köznevelési intézmények óvodásai, általános iskolás tanulói részére a 

támogatás megállapítására az intézmények által közölt - a beiratkozott gyerekek névsorát, 

lakcímét és törvényes képviselőjének nevét tartalmazó - lista alapján, a jogosult kérelmére 

kerül sor. 

(2) A nem balkányi óvodában és általános iskolában, illetve a középfokú – és felsőfokú 

intézményben tanulók a támogatási kérelem mellé kötelesek iskolalátogatási igazolást 

csatolni. 

17/C. § 

(1) A tanévkezdési támogatás iránti kérelem a tárgyév szeptember 1. napjától október 31. 

napjáig nyújtható be. 

(2) A tanévkezdési támogatás iránti kérelem a 9. mellékletben meghatározott 

formanyomtatványon nyújtható be.”  

6. § 

A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

7. § 

A Rendelet a 2. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki. 

8. § 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép 

hatályba. 

(2) Az 1-2. § 2017. április 1. napján lép hatályba. 

(3) Ez a rendelet 2017. április 2. napján hatályát veszti. 

 

 

Pálosi László      dr. Tóth János 

polgármester        mb. jegyző 

 

 

 

Záradék:  

A rendelet kihirdetve 2017. február 15. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. 

 

Kelt: Balkány, 2017. február 15.        

        dr. Tóth János 

          mb. jegyző 
  



1. melléklet a 3/2017. (II. 15.)önkormányzati rendelethez 

 

 

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY IRÁNT 

1.Kérelmező adatai: 

Név: …………….………………………………………………………………………………. 

Születési név: ………..……………….…………………………………………………………. 

Születési hely, idő:……...…………...………………………………………………………….. 

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

Lakóhely……………........................................................................................................település 

.................................................... utca/út/tér ....... házszám .......... épület/lépcsőház/emelet, ajtó 

Tartózkodási hely: ……………….................................................................................. település  

.............................................. utca/út/tér .......... házszám .......... épület/lépcsőház/emelet, ajtó 

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, 

tartózkodási helyet kell feltüntetni) 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen * / tartózkodási helyemen 

élek * (a megfelelő rész aláhúzandó) 

TAJ szám: ……………………………………………………………………………………….. 

Folyószámla száma:……………………………………………………………………………... 

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

E-mail cím (nem kötelező megadni): ............................................................................................ 

 

2. Az elhunyt neve:  

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

Születési helye/ideje:…………………………………………………………………………….  

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

Az elhalálozás helye:…………………………………………………………………………… 

Az elhalálozás ideje:……………………………………………………………………………. 

Állandó lakóhelye:……………………………………………………………………………… 

 

Elhunyt kötött tartási/ öröklési szerződést : igen * - nem* (aláhúzandó) 

Nyilatkozom arról, hogy a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. §-a alapján temetési 

hozzájárulásban részesülök * - nem részesülök * (aláhúzandó) 

A kérelemhez csatolandó dokumentumok: az elhunytra vonatkozó eredeti halotti anyakönyvi kivonat, 

a temetés költségeit igazoló temetkezési szolgáltatásokat és a temető üzemeltetési kiadásokat 

részletező eredeti számla, ha van: tartási/öröklési szerződés. 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

 

Kelt: Balkány, …………………………….. 

 

………………………………….. 

                                                                                                           kérelmező aláírása 



2. melléklet a 3/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez 

  

 

KÉRELEM TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS IRÁNT 

 

(Nagykorú személy saját jogán, kiskorú személy esetében a családi pótlékra jogosult 

szülő vagy törvényes képviselő kérelmezheti a támogatást.) 

 

1. A kérelmező adatai: 

Név: …………….………………………………………………………………………..……. 

Születési név: ………..……………….………………………………………………….……. 

Születési hely, idő:……...…………...……………………………………………………..….. 

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

Állandó lakóhely:…........................................................................................................település 

.................................................... utca/út/tér ....... házszám .......... épület/lépcsőház/emelet, ajtó 

Tartózkodási hely: …………….................................................................................. település 

............................................... utca/út/tér ........... házszám ........... épület/lépcsőház/emelet, ajtó 

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett 

lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni) 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen * / tartózkodási 

helyemen élek * (a megfelelő rész aláhúzandó) 

TAJ szám: ………………….…………………………………………………………………… 

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

E-mail cím (nem kötelező megadni): ........................................................................................... 

2.  Az oktatási intézmény és a támogatott gyermek adatai 

 

Az iskolakezdési támogatást saját jogon kérelmezem: 

 

Oktatási intézmény neve Oktatási intézmény címe 

  

 

Az iskolakezdési támogatást az alábbi személyekre kérem megállapítani:  

 

Gyermek neve, születési helye 

és ideje, anyja neve, TAJ 

száma 

Oktatási intézmény neve Oktatási intézmény címe 

   

   

   

   

 



3. Nyilatkozat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről és családi pótlékra való 

jogosultságról 

Gyermekvédelmi kedvezményben részesülök - nem részesülök.  (aláhúzandó) 

Kiskorú gyermekeim jogán családi pótlékra jogosult vagyok: igen – nem (aláhúzandó) 

 

4. Egyéb nyilatkozatok: 
 
Tudomásul veszem, hogy a Balkányi Polgármesteri Hivatal a benyújtott igazolások, 

nyilatkoztatok tartalmát az alábbiak szerint ellenőrizheti: 

 

a) megkeresheti a személyi adat és lakcímnyilvántartó szervet, 

b) lekérdezheti és adatot egyeztethet a Magyar Államkincstár Szociális Ellátások 

nyilvántartási rendszerén keresztül, 

c) megkeresheti az igazolást kiállító köznevelési intézményt. 

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 
 

 
Kérem, hogy a részemre megállapított támogatást: 

 

- szíveskedjenek postai úton lakóhelyemre/tartózkodási helyemre kézbesíteni 

 

- fizetési számlára szíveskedjenek utalni  

 Pénzintézet neve: ……………………………………………………………………… 

 Számla száma: ………………………………………………………………………… 

 

A kérelemnek helyt adó határozat esetén fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz 

esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!) 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

 

Kelt: Balkány, …………………………….. 

 

………………………………….. 

                                                                                                           kérelmező aláírása 

 

Csatolandó mellékletek: 

 

- nem balkányi óvodába és általános iskolában, illetve középfokú és felsőfokú oktatási 

intézményben tanulók iskolalátogatási igazolása/hallgatói jogviszony igazolása 

- a kérelmező és családtagjainak lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolata 

 



Tájékoztató 

 

Az önkormányzat a gyermek családban történő gondozásának költségeihez való 

hozzájárulásként azoknak az életvitelszerűen Balkányban élő, balkányi  állandó lakcímmel 

rendelkező lakosoknak, akik óvodában, általános iskolában, középfokú oktatási intézményben, 

felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulnak, és a kérelem benyújtásának 

időpontjában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülnek, évi egy 

alkalommal 10 000 Ft tanévkezdési támogatást állapít meg. 

A támogatás folyósítására legkésőbb a támogatás iránti kérelem beadását követő hónap 15. 

napjáig kerül sor. 

Kiskorú gyermek esetén a támogatást az a szülő igényelheti, aki a gyermek után családi 

pótlékra jogosult. 

A nagykorú gyermek a tanévkezdési támogatást saját jogán igényelheti. 

A balkányi köznevelési intézmények óvodásai, általános iskolás tanulói részére a támogatás 

megállapítására az intézmények által közölt - a beiratkozott gyerekek névsorát, lakcímét és 

törvényes képviselőjének nevét tartalmazó - lista alapján, a jogosult kérelmére kerül sor. 

A nem balkányi óvodában és általános iskolában, illetve a középfokú – és felsőfokú 

intézményben tanulók a támogatási kérelem mellé kötelesek iskolalátogatási igazolást 

csatolni. 

A tanévkezdési támogatás iránti kérelem a tárgyév szeptember 1. napjától október 31. napjáig 

nyújtható be. 

 


