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Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 26.) önkormányzati 
rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról 

 

Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésének valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször 
módosított 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésének, 10. § (1) bekezdésének, 25. § (3) 
bekezdés b) pontjának, 32. § (3) bekezdésének, 45. § (1) bekezdésének, 48. § (4) 
bekezdésének, 92. § (1) bekezdés a) pontjának és (2) bekezdésének, valamint a 132. § (4) 
bekezdés d) és g) pontjának felhatalmazása alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdése, 29. §-a, 151. § (2f) 
bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya az önkormányzati hatáskörben megállapítható elsősorban a 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni támogatási formákra, és a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokra terjed ki. 

(2) A szociális rászorultságtól függő támogatási formák: 

a) települési támogatás 

aa) lakhatási támogatás 

ab) gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott támogatás 

b) rendkívüli települési támogatás 

ba) átmeneti krízishelyzetben nyújtott támogatás 

bb) gyermek ellátásához, neveléséhez kapcsolódó krízishelyzetben nyújtott 
támogatás, 

bc) mezőgazdasági terménytámogatás, 

bd) temetési támogatás, 

(3) kamatmentes települési támogatás 

(4) gyermekétkeztetés 

  a) intézményi gyermekétkeztetés 

  b) szünidei gyermekétkeztetés 

(5) Mentesítés köztemetés költségeinek megtérítése alól 
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(6) Az önkormányzat által nyújtott szociális alapszolgáltatások: 

a) tanyagondnoki szolgálat, 

b) étkeztetés, 

c) házi segítségnyújtás, 

d) nappali ellátás 

e) gyermekjóléti alapellátás 

  ea) gyermekjóléti szolgálat 

  eb) gyermekek napközbeni ellátása 

 f) családsegítés 

g) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

h) támogató szolgálat, 

2. § (1) A rendelet személyi hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. §-ában részletesen 
meghatározott személyekre terjed ki.  

(2) A rendelet tárgyi hatálya alá tartozó ügyekben átruházott hatáskörben a Polgármester és a 
Képviselő-testület Szociális Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) jár el. 

(3) A Polgármester jár el az 1. § (2) bekezdés ba), bc) és bd) pontjában rögzített ellátásokra 
való jogosultság elbírálásában. A Polgármester természetben nyújtott ellátásként elrendeli az 
1. § (3) bekezdésben foglaltakat. 

(4) A Bizottság jár el az 1. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint az 1. § (2) bekezdés bb) 
pontjában rögzített ellátásokra való jogosultság elbírálásában.  

(5) Az 1. § (6) bekezdés a)-f) pontokban felsorolt szociális alapszolgáltatásokat az 
önkormányzat fenntartásában működő Balástyai Integrált Szociális Intézmény (továbbiakban: 
ISZI), az 1. § (6) bekezdés g)-h) pontokban felsorolt szolgáltatásokat a Kistelek Környéki 
Települések Többcélú Társulása nyújtja. 

 

II. Fejezet 

Eljárási rendelkezések 

3. § (1) Az önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális ellátások igénybevételéhez a 
Polgármesteri Hivatalnál, és az ISZI-nél lehet benyújtani a kérelmet. 

(2) A szociális ellátásokra való jogosultság elbírálásához, amennyiben a jogszabály előírja, a 
kérelmező köteles családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, illetve azokat 
igazolni. 
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(3) A jövedelem és vagyon fogalmánál, számításánál az Sztv.-nek a kérelem benyújtásakor 
hatályos rendelkezései az irányadóak. 

(4) A települési támogatásra való jogosultság elbírálásához az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) tényállás tisztázására vonatkozó 
rendelkezései szerint környezettanulmány készíthető. A környezettanulmány elkészítésére a 
családsegítő felkérhető. 

(5) A Polgármester és a Bizottság a szociális ellátásokra való jogosultság elbírálásáról 
önkormányzati hatósági határozatot hoz. A hatósági határozat ellen benyújtott fellebbezést a 
Képviselő-testület bírálja el másodfokon. 

(6) A véglegessé vált határozattal megállapított támogatások folyósítását, illetve a térítési 
díjak befizetésének ellenőrzését az önkormányzat végzi. 

(7) Amennyiben a kérelmező az eljárás során az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt 
állít, adatszolgáltatási kötelezettségét felhívásra sem teljesíti, az ügy szempontjából jelentős 
tényt elhallgat, vagy valótlan adatot szolgáltat, az Ákr. szerinti eljárási bírsággal sújtható. 

(8) A pénzbeli és természetbeni ellátások elbírálása során az Ákr. eljárási szabályai 
alkalmazandók. 

(9) A települési támogatás hivatalból is megállapítható. Ez esetben a támogatásban részesülő 
értesítését követően – amennyiben igényli az ellátást – kell az eljárást lefolytatni. 

(10) Különös méltánylást érdemlő körülmény esetén a hatáskör gyakorlója a rendkívüli 
települési támogatás megállapítása során az egy főre jutó jövedelemhatár tekintetében 
eltérhet. 

 

III. Fejezet 

Szociális rászorultságtól függő ellátások 

1. A települési támogatásra vonatkozó általános rendelkezések 

4. § (1) A Bizottság rendszeres jellegű, legfeljebb 12 havi időtartamú természetbeni, vagy 
pénzbeli települési lakhatási támogatást nyújthat a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 
költségek, illetve a gyógyszerköltségek viseléséhez. 

(2) A Jegyző megkeresésére a családsegítő a kérelmező lakóhelyén a megkeresés átvételét 
követő 15 napon belül helyszíni szemlét tarthat, és javaslatot tehet a települési támogatás 
természetbeni, vagy pénzbeli formában történő megállapítására, illetve a folyósítás 
időtartamára. 

(3) A kérelmezőt a települési támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti 
meg. 

(4) A lakhatási támogatást a következő hónap 5. napjáig kell a jogosult részére folyósítani, 
illetve a közszolgáltatók felé utalni. 
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(5) A támogatásban részesülő halála, vagy a lakcíméről való elköltözés esetén a megállapított 
települési támogatás folyósítását az elhalálozás, illetve elköltözés napjával kell megszüntetni. 

 

2. Lakhatási támogatás 

5. § (1) A Bizottság a lakásfenntartással kapcsolatos költségek viseléséhez lakhatási 
támogatást állapíthat meg, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, egy személyes háztartás esetében 250 %-
át, feltéve, hogy a háztartás tagjai egyikének sincs – az Sztv. 4. § (1) bekezdés b) pontja 
szerint meghatározott - vagyona. 

(2) A lakhatási támogatás havi összege: 

a) 1 személyes háztartás esetén: 3.000 Ft/hó-6.500 Ft/hó, 

b) 2-3 személyes háztartás esetében: 4.000 Ft/hó-7.000 Ft/hó, 

c) 4-5 személyes háztartás esetében: 5.000 Ft/hó-8.000 Ft/hó, 

d) 6 és több személy feletti háztartás esetében: 6.000 Ft/hó-10.000 Ft/hó. 

(3) A települési lakhatási támogatást természetben is biztosítható, a közműszolgáltatók részére 
történő közvetlen utalással. 

 (4) Ugyanarra az időszakra egy háztartásban egy kérelmező részére állapítható meg 
támogatás. 

(5) A lakhatási támogatás iránti kérelmet jelen rendelet 1. számú mellékletét képező 
nyomtatványon kell benyújtani. 

 

3. Gyógyszertámogatás 

6. § (1) A gyógyszertámogatás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota 
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított 
hozzájárulás. 

(2) Gyógyszertámogatás állapítható meg a gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó költségekhez 
való hozzájárulás céljából, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem 
nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át – egyedül élő személy esetén a 250%-át.  

(3) A gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a 
havi rendszeres gyógyító ellátás költségéről – kizárólag a kérelmező személyes 
szükségletének kielégítéséhez szükséges gyógyító ellátásról – szóló orvosi igazolást, valamint 
a Kormányhivatal Járási Hivatalának 3 hónapnál nem régebbi határozatát, miszerint a 
kérelmező sem alanyi, sem normatív közgyógyellátásra nem jogosult. 

(4) A gyógyszertámogatás havi összege a kérelmező igazolt havi rendszeres 
gyógyszerköltsége 100 forintra felfelé kerekítve, de nem lehet magasabb az alábbi 
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összegeknél: Egyedül élő személy esetén: legfeljebb 8.000,- Ft, családban élő személy esetén: 
legfeljebb 5.000,- Ft. 

(5) A gyógyszertámogatás a kérelem benyújtásának hónapjától legfeljebb 12 hónapra 
állapítható meg. A támogatás havi összegét egy összegben előre, a támogatás megállapításáról 
szóló határozat meghozatalát követően kell folyósítani.  

(6) Amennyiben a kérelmező gyógyszertámogatásra való jogosultsága még fennáll, a 
jogosultság megállapítása iránti kérelem legkorábban a jogosultság lejártának hónapjában 
adható be, és a gyógyszertámogatást a korábbi jogosultság megszűnését követő hónap első 
napjától kell megállapítani. 

(7) Meg kell szüntetni a gyógyszertámogatásra való jogosultságot, ha 

a) a jogosult az Sztv. 50. § (1), vagy (2) bekezdésében foglalt közgyógyellátásra szerez 
jogosultságot, 

b) ha a jogosult lakcíme a folyósítás időtartama alatt megváltozik, vagy 

c) a jogosult elhalálozott 

d) a kérelmező kéri a támogatás megszüntetését.  

(8) A gyógyszertámogatás iránti kérelmet jelen rendelet 2. számú mellékletét képező 
nyomtatványon kell benyújtani. 

 

4. Rendkívüli települési támogatás 

7. § (1) A Polgármester eseti jellegű, illetve meghatározott időtartamú természetbeni, vagy 
pénzbeli rendkívüli települési támogatást nyújthat a létfenntartását időszakosan veszélyeztető, 
rendkívüli élethelyzetbe (tartós betegség, munkanélkülivé válás, térítésköteles egészségügyi 
szolgáltatás fizetése stb.) kerülő, vagy váratlanul jelentkező többletköltségük fedezéséről más 
módon gondoskodni nem tudó személynek vagy családnak. 

(2) Természetbeni támogatásnak minősül a tartós élelmiszercsomag, a mezőgazdasági 
termény (burgonya, zöldségfélék, gyümölcs), valamint az intézményi térítési díj támogatás.  

(3) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet jelen rendelet 2. számú mellékletét 
képező nyomtatványon kell benyújtani. 

(4) Az önkormányzat által a közfoglalkoztatás keretében megtermelt mezőgazdasági termékek 
természetbeni támogatás formájában hivatalból kioszthatók a családok számára. 

 

5. Átmeneti krízishelyzetben nyújtott rendkívüli települési támogatás 

8. § (1) A Polgármester kérelemre pénzbeli vagy természetbeni települési támogatást 
állapíthat meg a rendkívüli élethelyzetbe kerülő kérelmezőnek (különösen: gyógyászati 
segédeszköz vásárlás, betegség esetén munkabér kiesés, munkanélkülivé válás, tartós 
jövedelemromlás, baleset stb.), feltéve, hogy az egy főre számított havi jövedelem nem 
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haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő 
esetén 250 %-át. 

(2) Átmeneti krízishelyzetben nyújtott támogatás esetében vagyoni helyzetet nem kell 
vizsgálni. 

9. § A képviselő-testület elemi kár esetén, amennyiben a károsult biztosítással nem 
rendelkezik, kivételes méltányosság gyakorlásával települési támogatásban részesítheti azt a 
kérelmezőt is, akinek a jövedelme a települési támogatás jövedelemhatárát meghaladja, 
ugyanakkor a kérelmet megalapozó rendkívüli szükséghelyzetet más módon megoldani nem 
tudja. Ekkor a támogatás formájának és mértékének megállapítása egyedi elbírálással történik.  

10. § Illetékességre tekintet nélkül az Önkormányzat az ISZI útján étkezést, a Polgármester 
útján rendkívüli települési támogatást biztosíthat annak a rászorulónak, akinek az ellátás 
hiánya életét, testi épségét veszélyezteti. 

 

6. Gyermekek ellátásához kapcsolódó krízishelyzet 

11. § (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg a kiskorú gyermek neveléséhez, 
ellátásához kapcsolódó krízishelyzet esetén, így különösen a gyermek fogadásához, 
születéséhez, óvodáztatásához, iskoláztatásához, étkeztetéséhez kapcsolódó kiadásokhoz való 
hozzájárulás céljából, amennyiben a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 
nyugdíjminimum 200 %-át, egyedülálló szülő esetén pedig 300 %-át. 

(2) A támogatás mértéke gyermekenként és alkalmanként 30.000,-Ft- ig terjedhet. 

 

7. Mezőgazdasági terménytámogatás 

12. § (1) A Mezőgazdasági Start Mintaprogramban megtermelt, közétkeztetés keretében fel 
nem használt, illetve nem értékesíthető mezőgazdasági termékeket az önkormányzat a (2) 
bekezdésben meghatározott rászorultak részére természetbeni támogatásként, terménycsomag 
(a továbbiakban: terménycsomag) vagy annak feldolgozását követően meleg étkezés 
formájában kioszthatja. A terménycsomag osztás, illetve az étkezés időpontjáról és helyéről a 
Polgármester jogosult dönteni, amelyről a jogosultakat értesíti. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott terménycsomagra jogosult az, aki: 

a) a tárgyévben kiskorú gyermeket, vagy nappali tagozaton tanulmányokat folytató 
nagykorú gyermeket nevel, vagy 

b) a tárgyévben, vagy az azt megelőző évben a Rendelet 5-6 §-a szerinti települési 
támogatásokban részesült, vagy 

c) a tárgyévben közfoglalkoztatásban vesz részt, vagy 

d) betöltötte, vagy tárgyévben betölti a 65. életévét, vagy 
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e) a tárgyévben, vagy az azt megelőző évben szociális célú tüzelőanyag támogatásban 
részesült. 

(3) A terménycsomag átvételét/étkezés elfogyasztását a támogatásban részesült személy 
aláírásával igazolja. 

(4) A jogosult részére biztosítható terménycsomag tartalmát a Polgármester határozza meg a 
rendelkezésre álló, kiosztható termény mennyiségétől függően. 

 

IV. fejezet 

Gyermekétkeztetés 

13.§ (1) Balástya község közigazgatási területén élő ellátásra jogosultak részére a 
gyermekétkeztetést a Képviselő-testület az alábbi intézményei közreműködésével biztosítja: 

a) Balástyai Csudavilág Óvoda és Bölcsőde 

b) Balástyai Integrált Szociális Intézmény, 

(2) Az intézményi és személyi térítési díjak megállapítására a Gyvt. 147-151. §-ai irányadóak. 

Az intézményi gyermekétkeztetést – beleértve az ingyenes és a kedvezményes 
gyermekétkeztetést is – az önkormányzat a Gyvt. 21. §-ában meghatározottak szerint 
biztosítja 

(3)  Az intézményi gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak összegét jelen rendelet 3. 
számú melléklete tartalmazza 

 

V. fejezet 

Kamatmentes települési támogatás 

14. § (1) A Polgármester kamatmentes kölcsönként nyújtott települési támogatást állapíthat 
meg a rendkívüli élethelyzetbe (tartós betegség, közüzemi számla hátralék, elemi kár, 
lakhatást biztosító ingatlanon szükséges halaszthatatlan karbantartás, javítás stb.) kerülő 
személynek vagy családnak. 

(2) A kamatmentes települési támogatás összege alkalmanként és évente legfeljebb 10.000,- – 
500.000,- Ft-ig terjedhet. A törlesztő részletek visszafizetésének időtartama legfeljebb 24 
hónap lehet. Életvitel-szerűen egy háztartásban élők esetében egyidejűleg 1 fő részére 
állapítható meg kamatmentes települési támogatás. 

(3) A kamatmentes kölcsön folyósításakor a döntéshozó határozatot hoz, amelyben rögzíteni 
kell a visszafizetés feltételeit, valamint a törlesztés elmaradásának jogkövetkezményeit. 

(4) Kamatmentes települési támogatás teljes visszafizetéséig újabb támogatást megállapítani 
nem lehet. 

VI. fejezet 
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Gyermekek szociális karácsonyi ajándéka 

15. § (1) Az önkormányzat – amennyiben éves költségvetése lehetővé teszi – hivatalból, 
jövedelemi helyzetre tekintet nélkül, minden év december hónapjában természetbeni 
támogatást állapíthat meg azon gyermekek részére, akik személyére a családsegítő, valamint a 
Védőnői Szolgálat írásban javaslatot tesz tárgyév november 10-ig. 

(2) A Képviselő-testület a gyermekek karácsonyi támogatásával kapcsolatos hatáskörét a 
Szociális Bizottságra ruházza át. A természetbeni juttatás összegét a Szociális Bizottság az 
önkormányzat éves költségvetésének függvényében állapítja meg. 

 

VII. fejezet 

Mentesítés köztemetés költségeinek megtérítése alól 

16. § (1) A köztemetés vonatkozásában az Sztv. 48.§-ában foglaltak az irányadók. 

(2) Az eltemettetésre köteles személy mentesül a közköltségen történő temetés költségének 
megfizetése alól, amennyiben családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, egyedülálló esetében a 150%-át  

(3) Az eltemettetésre köteles személy részben mentesül a közköltségen történő temetés 
költségének megfizetése alól, amennyiben családjában az egy főre jutó havi jövedelem 
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló 
esetében a 200%-át. 

(4) Amennyiben a megtérítésre kötelezett egyösszegű megfizetésre nem képes, az 
önkormányzat és a megtérítésre köteles személy a részletekben történő teljesítésről 
megállapodást köthet. 

 

VIII. Fejezet 

Az önkormányzat által nyújtott szociális alapszolgáltatások 

17. § (1) A személyes gondoskodás igénybevétele általában önkéntes, az ellátást igénylő, 
illetve törvényes képviselőjének kérelmére történik. 

(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet az ISZI vezetőjéhez kell 
benyújtani. 

(3) A nappali ellátásba történő felvételi kérelem esetén a háziorvos véleményét arra 
vonatkozóan ki kell kérni, hogy a kérelmező nem szenved olyan betegségben, amely a 
közösségben való részvételre alkalmatlanná teszi, vagy a többi ellátott egészségét 
veszélyezteti. 

(4) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások iránti kérelmekről az ellátást biztosító 
intézmény vezetője a kérelem benyújtását követő 15 napon belül dönt, és döntéséről értesíti a 
kérelmezőt. 
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(5) Az ISZI vezetője a szolgáltatást igénybe vevővel írásbeli megállapodást köt az ellátás 
igénybevételéről. 

(6) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátást meg kell szüntetni, ha: 

a) az ellátás megállapítása határozott időre vagy a feltétel bekövetkeztéig történt, 

b) az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül tartósan (legalább 30 napig) nem vette 
igénybe, s ezt utólag elfogadható módon nem mentette ki, 

c) az ellátott magatartásával az ellátást lehetetlenné teszi, vagy akadályozza, 

d) nappali ellátás esetén az ellátott magatartásával a közösséget zavarja, a házirendet 
súlyosan megsérti, vagy olyan betegségben szenved, amely a közösség látogatására 
alkalmatlanná teszi, illetőleg a közösséget veszélyezteti, 

e) az ellátott a részére megállapított intézményi térítési díj megfizetését írásbeli felhívás 
ellenére elmulasztotta, feltéve, hogy annak megfizetésére egyébként képes lenne. 

(7) Az ellátás megszüntetéséről az intézmény vezetője dönt, és döntéséről értesíti a 
kérelmezőt. Döntése ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Képviselő-testülethez 
lehet fordulni. 

(8) Az intézményvezető külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkeztetést és házi 
segítségnyújtást biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi 
állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti. A szükséges eljárást az ellátás biztosításától 
függetlenül utólag ilyen esetben is le kell folytatni. 

1. Tanyagondnoki szolgálat 

18. § (1) Az önkormányzat Balástya község külterületi lakott helyein négykörzetű, 
térítésmentes tanyagondnoki szolgáltatást biztosít.  

(2) A tanyagondnoki szolgálat célja a külterületi, illetve tanyasi lakott helyek 
intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését 
segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapellátásokhoz, különösen a 
szociális alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása. 

(3) A tanyagondnok által ellátandó egyéb szolgáltatások: 

a) külterületen élő ellátottak orvoshoz, szakrendelésre szállítása a település közigazgatási 
területén belül, indokolt esetben a megye területén, 

b) az ellátottak Szociális Központba, egészségügyi ellátásra, Nyugdíjas klubba szállítása, 

c) kisebb beszerzések teljesítése, szállítások helyi intézményeknek, 

d) ellátottak részére gyógyszerbeszerzés, annak kiszállítása, továbbá bevásárlás, hivatalos 
és egyéb személyes ügyeik intézésében segítés, 

e) közreműködés az ISZI által a rászorulóknak szervezett élelmiszer csomagok 
szállításában, 
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f) speciális családsegítő feladatként a külterületen lakó gyermekek szállításában való 
közreműködés, 

g) közreműködés a szociális alapszolgáltatásban megszervezésre kerülő étkeztetésben, 

h) az oktatási-nevelési intézményekbe alapanyag- illetve ételszállítás, 

i) az önkormányzati információk közvetítése a külterületi lakosság felé, 

j) közreműködés a helyi közösségi, művelődési, sport és szabadidős tevékenységek 
szervezésében, lebonyolításában. 

 

2. Étkeztetés 

19.§ (1) Az étkeztetés szabályait az Szt. 62. § (1) bekezdésében foglaltak határozzák meg. Az 
étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

a) a 70. életévet betöltötte 

b) és egészségi állapota, szociális körülményei indokolják, 

c) átmeneti vagy krónikus betegség miatt megromlott egészségi állapotúak, 

d) fogyatékossággal élők, 

e) pszichiátriai betegségben szenvedők, 

f) szenvedélybetegségben szenvedők, 

g) hajléktalan személyek. 

(2) Az (1) bekezdés c)-g) pontja szerinti igénylő esetében az ellátás megállapításához 
szakorvosi, vagy háziorvosi igazolás szükséges. 

(3) A szociális étkeztetésre jogosult az a személy is, aki krízishelyzete alapján étkezését 
önmaga más módon nem képes megoldani. 

(4) A szociális rászorultság hiánya esetén a térítési díj mértéke a mindenkori étkeztetés 
önköltségének összege. 

(5) Az étkeztetés történhet: 

a) helyben fogyasztással, 

b) házhoz szállítással, 

c) a jogosult által elvitellel. 

 

3. Házi segítségnyújtás 
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20. § (1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni 

a) azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem 
képesek és róluk nem gondoskodnak, 

b) azokról a pszichiátriai betegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel 
kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására 
képesek, 

c) azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát 
igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak, 

d) azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő 
visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához. 

(2) Házi segítségnyújtásban részesíthető az a személy, akinek tartásra képes és köteles 
hozzátartozója nincs, vagy tartási kötelezettségét nem teljesíti, valamint eltartási, öröklési, 
gondozási szerződéssel nem rendelkezik és jövedelmi viszonyai alapján ellátását önmaga más 
módon nem képes megoldani. 

(3) A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából rászorult az, akinek az egészségi 
állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását. 

(4) A gondozási szükséglettel nem rendelkező személy esetében a térítési díj mértéke a 
mindenkori házi segítségnyújtás önköltségének összege. 

 

4. Nappali ellátás 

21. § (1) Az önkormányzat az ISZI szervezeti keretei között idősek nappali ellátását biztosító 
intézményt tart fenn. 

(2) A nappali ellátás elsősorban időskoruk vagy egészségi állapotuk miatt szociális vagy 
mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít 
lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai 
szükségleteik kielégítésére. 

 

5. Gyermekjóléti alapellátások 

22.§ Balástya község közigazgatási területén élő ellátásra jogosultak részére a gyermekjóléti 
alapellátásokat a Képviselő-testület az alábbi intézmények közreműködésével biztosítja: 

a) az Önkormányzat által fenntartott Balástyai Csudavilág Óvoda és Bölcsőde 

b) a Szeged-Csanádi Egyházmegye által fenntartott Munkácsy Mihály Katolikus 
Általános Iskola napközi, 

c) Balástyai Integrált Szociális Intézmény, 

d) Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása  
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e) Balástyai Motiváció Tanoda 

23. § Balástya Községi Önkormányzat a tanodai szolgáltatást a Motiváció Oktatási Egyesület 
fenntartásában működő Balástyai Motiváció Tanoda keretein belül biztosítja. 

 

6. Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat 

24. § (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb 
krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára nyújt segítséget. Cél a 
krízishelyzet kialakulásának megelőzése, illetve annak megszüntetése, valamint az 
életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 

(2) A családsegítés keretében ellátok feladatok különösen: 

a) ügyintézésben segítségnyújtás, 

b) tanácsadás, 

c) családtámogatási, társadalombiztosítási ellátások igénylése, 

d) családban jelentkező konfliktusok kezeléséhez segítségnyújtás, 

e) mentális gondozás, 

f) szociális ellátások igényléséhez tájékoztatás, 

g) pszichoterápiai, egészségügyi, jogi szolgáltatások igénybevételéhez segítségnyújtás, 

h) kríziskezelés. 

 

7. Gyermekek napközbeni ellátása 

25. § (1) A gyermekek napközbeni ellátását a bölcsődei gondozás tekintetében a Képviselő-
testület a Balástyai Csudavilág Óvoda és Bölcsőde intézményegység keretében biztosítja. 

(2) Az alapellátás igénybevétele önkéntes, az ellátás iránti kérelmet a kérelmező az intézmény 
vezetőjénél nyújthatja be, aki ellátás iránti kérelemről dönt, és erről írásban értesíti a 
kérelmezőt. 

(3) Amennyiben az ellátás iránti igény meghaladja a tagintézmény befogadóképességét, akkor 
az ellátásban elsőbbséget élvez az a gyermek 

a) akinek mindkét szülője keresőtevékenységet folytat és a felügyelete másként nem 
biztosítható, 

b) akit szülője egyedül nevel, 

c) ahol az egyik vagy mindkét szülő beteg, vagy a családban állandó ápolásra szoruló 
családtag ellátásáról gondoskodik, 

d) a védelembe vett kiskorú, ha a családban tartása ezzel biztosítható. 
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(4) Az (3) bekezdés a.) pontja vonatkozásában, az őstermelői tevékenység 
keresőtevékenységnek minősül. 

(5) A bölcsődei ellátás lemondással, vagy az ellátásból való kizárással szűnik meg. 

(6) Az alapellátásért fizetendő térítési díjat jelen rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 

(7) Az intézményi térítési díjat havonta a tárgyhó 6. napjáig kell befizetni az intézmény által 
meghatározott helyszínen. 

 

8. A személyes gondoskodás térítési díjára vonatkozó rendelkezések 

26. § (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díja 
a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Az intézményi 
térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. 

(2) A szociális étkeztetésért fizetendő térítési díj mértékét jelen rendelet 4. számú melléklete, 
a házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díj mértékét jelen rendelet 5. számú melléklete 
tartalmazza. 

(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő személyi térítési díjat az ISZI 
vezetője állapítja meg. 

(4) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott rendszeres havi jövedelmének, 
illetve szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és nappali ellátás esetében a szolgáltatást 
igénybe vevő jövedelmének az Sztv. 116.-117. §-aiban foglalt mértéket. 

(5) A demens személyek, továbbá a pszichiátriai betegek nappali ellátása esetében azokra a 
napokra kell személyi térítési díjat megállapítani, amelyeken az étkeztetést igénybe vették. 

(6) Amennyiben a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak mérséklését 
kéri 8 napon belül a Képviselő-testülethez fordulhat. 

(7) Az ISZI vezetője havonta ellenőrzi a megállapított személyi térítési díjak befizetését. Ha a 
kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 8 napos határidő megjelölésével 
írásban felhívja annak teljesítésére, melynek eredménytelensége esetén az alapszolgáltatás 
biztosítását a tárgyhónap utolsó napjával felfüggeszti. 

 

 

IX. Fejezet 

Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal 

27.§ A létrehozásáról szóló 8/2020.(VIII.12.) Képviselő-testületi rendelet adta szabályok 
alapján községünkben Szociálpolitikai Kerekasztal működik. 
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X. Fejezet 

Záró rendelkezések 

28. § (1) E rendelet 2022. július 01-én napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépéskor 
folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Balástya Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 11/2013.(IX.12.) rendelete a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési 
díjakról; 3/2015. (II.26.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni 
települési támogatásról a módosításokkal; a 17/2013.(XII.20.) rendelete a gyermekjóléti 
alapellátásokról; valamint az 5/2014. (V.29.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokról és azok térítési díjáról. 

 

Balástya, 2022. május 26. 
 

Ujvári  László      dr. Nagy-Elekes Petra 
polgármester               jegyző 

 
 
Záradék: 
A rendelet kihirdetésének napja: 2022. május 26. 
 
 
dr. Nagy-Elekes Petra  
jegyző 
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1. melléklet a 11/2022.(V.26.) rendelethez 
 
 

KÉRELEM 
a lakhatási támogatáshoz 

 

1. Személyi adatok 

A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

Neve: ____________________________________________________________________ 

Születési neve: _____________________________________________________________ 

Anyja neve: _______________________________________________________________ 

Születés helye, ideje (év, hó, nap): _____________________________________________ 

Lakóhelye (személyi okmány, illetve lakcímet igazoló hatósági igazolvány szerint):  

_________________________________________________________________________ 

Tartózkodási helye (személyi okmány, illetve lakcímet igazoló hatósági igazolvány szerint 

_________________________________________________________________________ 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):  _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ 

Állampolgársága: __________________________________________________________ 

Telefonszám (nem kötelező megadni): _________________________________________ 

E-mail cím (nem kötelező megadni): __________________________________________ 

 

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 

□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 

□ EU kék kártyával rendelkező, vagy 

□ bevándorolt/letelepedett, vagy 

□ menekült/oltalmazott/hontalan. 

Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: _______ fő 

 



 

 

16 

 

 

Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 

   A  B  C  D 
    

Név és születési név 
  

Születési helye, ideje 
 

  
Anyja neve 

 
Társadalombiztosítá

si Azonosító 
Jele 

 1.   
 

      

 2.   
 

      

 3.   
 

      

 4.   
 

      

 5.   
 

      

 

A lakcímemen ___________ fő van bejelentkezve, azonban 

_______________________________________________________ (név, születési dátum) 

_______________________________________________________ (név, születési dátum) 

_______________________________________________________ (név, születési dátum) 

életvitel-szerűen nem ezen a lakcímen él. 

 

Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban 

feltüntetett tagjai között van olyan személy: 

a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű 

családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma ............ fő, 

b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő , 

c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő. 
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2. Jövedelmi adatok 

 
A jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell:  
A kérelmező és a vele egy családban élő közeli hozzátartozója éves nyugdíjösszesítőjét és – a 
kérelem benyújtását megelőző hónap – nyugdíjszelvényét, vagy a nyugdíj összegét tartalmazó 
banki átutalási igazolását, munkaviszonyból származó jövedelméről szóló igazolását, 
vállalkozó, őstermelő esetén az előző évi adóbevallás másolatát, vagy NAV (Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal) igazolást és az adóbevallással lezárt időszak és a kérelem benyújtását megelőző 
hónapig keletkezett jövedelemről nyilatkozatot (havi bontásban könyvelői igazolást, ennek 
hiányában a vállalkozó saját nyilatkozatát), ösztöndíj esetén a kérelem benyújtását megelőző 
12 hónapra vonatkozó igazolást (a közép-, illetve felsőoktatási intézmény által kiállított 
igazolással vagy a számítógépes nyilvántartásból kinyomtatott adatlappal). Gyermektartásdíj, 
rokoni támogatás vagy egyéb jogcímen szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtását 
megelőző 12 hónap jövedelmének egy havi átlagáról kiállított nyilatkozatot kell csatolni. 

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme 
forintban:  
   A  B  C 
   A jövedelem típusa  Kérelmező  A kérelmezővel közös háztartásban élő 

további  
személyek 

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

            

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

            

 3.  Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások GYED, GYES, 
GYET, GYOD, családi 
pótlék, gyermektartásdíj, 
árvaellátás 

            

 4.  Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások 

            

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

            

 6.  Egyéb jövedelem 
 

            

 7.  Összes jövedelem 
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Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ___________________________ 

 

 

3. Lakásviszonyok 

A támogatással érintett lakás nagysága: ___________ m². 

Lakáshasználat jogcíme: tulajdonos, tulajdonos rokona, főbérlő, főbérlő rokona, társbérlő, 
albérlő, jogcím nélküli, szívességi lakáshasználó, haszonélvező (a megfelelő rész 
aláhúzandó). 

4. Nyilatkozatok 
 
A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék 
működik / nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó). 

Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót: _____________________________ 

A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok): 
__________________________________________________________________________

______ 

A támogatás megállapítása esetén folyószámlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást 
folyószámlára kéri):________________________________________________ 

A folyószámlát vezető pénzintézet neve: ________________________________________ 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
a) életvitel-szerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész 

aláhúzandó), 
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján 
a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. 
 
Kijelentem, hogy kérelmem pozitív elbírálása esetén fellebbezési jogomról lemondok. 
Tájékoztatjuk, hogy a nyomtatványon megadott személyes adatokat az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. § (1) bekezdésében, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18. §-a, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 138. §-a és a 
Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022 (V.26.) önkormányzati 
rendeletében meghatározott jogalappal, célból, körben, határideig és módon kezeljük. 
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Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 

Dátum: _______________________________ 

 

 _______________________________.  ___________________________________ 
 kérelmező aláírása  a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

 
  

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

Vagyonnyilatkozat 

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

A. Ingatlanok 

1) Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: 
___________________________________________________________________________ 
alapterülete: ________m², tulajdoni hányad: _______________, a szerzés ideje: 
_____________ év 
Becsült forgalmi érték:* _____________________Ft. 
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen / nem (a megfelelő aláhúzandó) 
2) Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: 
___________________________________________________________________________ 
alapterülete: ________m², tulajdoni hányad: _______________, a szerzés ideje: 
_____________ év 
Becsült forgalmi érték:* _____________________Ft. 
3) Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- (épületrész-) tulajdon (vagy állandó használat): 
megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): 
___________________________________________________________________________ 
alapterülete: ________m², tulajdoni hányad: _______________, a szerzés ideje: 
_____________ év 
Becsült forgalmi érték:* _____________________Ft. 
4) Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: _____________________ 
város/község ______________út/utca______________hrsz., területe: ________m², tulajdoni 
hányad: _______________, a szerzés ideje: _____________ év 
Becsült forgalmi érték:* _____________________Ft 

Az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi 
jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:_________________________________ 
(pl.: haszonélvezet, jelzálog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom) 
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B. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű: ' 
1) Személygépkocsi: ________________________ típus ________________ rendszám 
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ________________________________________ 
Becsült forgalmi érték:** ______________________________ Ft 
2) Tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: 
______________________________típus __________________ rendszám 
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: __________________________________ 
Becsült forgalmi érték:** ____________________________ Ft 
 

C. Pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeg 

1) Fizetési számlán szereplő összeg: __________________ Ft 
2) Hitelintézetnél elhelyezett összeg: __________________Ft 

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

Kelt: ____________ év ________________ hó __________ nap 

___________________________ 
aláírás 

 
Megjegyzés: 
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a 
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. 
Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a 
forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.  
 ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 
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2. melléklet a 11/2022.(V.26.) rendelethez 
 

KÉRELEM 
rendkívüli települési támogatás iránt 

gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott támogatás iránt 
 
 

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 
 

1.1. Neve: ________________________________________________________________ 

1.2. Születési neve: _________________________________________________________ 

1.3. Anyja neve: ___________________________________________________________ 

1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): _________________________________________ 

1.5. Lakóhely: _____________________________________________________________ 

1.6. Tartózkodási hely: ______________________________________________________ 

1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ 

1.8. Telefonszám (nem kötelező megadni): _______________________________________ 

Alulírott azzal a kéréssel fordulok a fenti hivatalhoz, hogy részemre  
1. rendkívüli települési támogatást megállapítani szíveskedjék: 

- átmeneti krízishelyzetben nyújtott támogatás 
- elemi kár miatt bekövetkezett krízishelyzetben nyújtott támogatás 
- gyermekek ellátásához, neveléséhez kapcsolódó krízis helyzetben nyújtott támogatás 
- temetési támogatás, 

2. gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott támogatás 
Részletes indokolás: 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Kérem méltányos elbírálását, és segítségét: 
 
Balástya, _____________________________ 
 
    ______________________________ 
      kérelmező 
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1.4. Kérelmező háztartásában együtt élő, ott bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező személyek adatai: 

   A  B  C  D 
   Név 

(születési név) 
 Születési helye, ideje 

(év, hó, nap)  Anyja neve  
Társadalombiztosítá

si Azonosító 
Jele 

 1.   
 

      

 2.   
 

      

 3.   
 

      

 4.   
 

      

 5.   
 

      

 

1.5. A lakcímemen ___________ fő van bejelentkezve, azonban 

_______________________________________________________ (név, születési dátum) 

_______________________________________________________ (név, születési dátum) 

_______________________________________________________ (név, születési dátum) 

életvitel-szerűen nem ezen a lakcímen él. 

 

1.6. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban 
feltüntetett tagjai között van olyan személy: 

a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű 
családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma ____ fő, 

b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma ____ fő, 
c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma ____ fő. 
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2. Jövedelmi adatok 
 

A jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell:  
A kérelmező és a vele egy családban élő közeli hozzátartozója éves nyugdíjösszesítőjét és – a kérelem 
benyújtását megelőző hónap – nyugdíjszelvényét, vagy a nyugdíj összegét tartalmazó banki átutalási 
igazolását, munkaviszonyból származó jövedelméről szóló igazolását, vállalkozó, őstermelő esetén az 
előző évi adóbevallás másolatát, vagy NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) igazolást és az 
adóbevallással lezárt időszak és a kérelem benyújtását megelőző hónapig keletkezett jövedelemről 
nyilatkozatot (havi bontásban könyvelői igazolást, ennek hiányában a vállalkozó saját nyilatkozatát), 
ösztöndíj esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapra vonatkozó igazolást (a közép-, illetve 
felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással vagy a számítógépes nyilvántartásból kinyomtatott 
adatlappal). Gyermektartásdíj, rokoni támogatás vagy egyéb jogcímen szerzett jövedelem esetén a 
kérelem benyújtását megelőző 12 hónap jövedelmének egy havi átlagáról kiállított nyilatkozatot kell 
csatolni. 

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme 
forintban:  

 
   A  B  C 
   A jövedelem típusa  Kérelmező  A kérelmezővel közös háztartásban élő 

további  
személyek 

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

            

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

            

 3.  Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások GYED, GYES, 
GYET, GYOD, családi 
pótlék, gyermektartásdíj, 
árvaellátás 

            

 4.  Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások 

            

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

            

 6.  Egyéb jövedelem 
 

            

 7.  Összes jövedelem 
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Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ___________________________ 

 

A támogatás megállapítása esetén folyószámlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást 
folyószámlára kéri):_________________________________________________________ 

A folyószámlát vezető pénzintézet neve: ________________________________________ 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

a) élettársam, házastársam nincsen / házastársamtól külön élek, / gyermekeimet 
egyedül nevelem (a megfelelő rész aláhúzandó) 

b) életvitel-szerűen a lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek1 (a megfelelő rész 
aláhúzandó) 

c) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek 
 
 
Tudomásul veszem, hogy 

- a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális 
hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes adóigazgatósága útján - 
ellenőrizheti, 

- a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást köteles vagyok 15 napon belül az 
eljáró hatóságnak bejelenteni. 

 
Kijelentem, hogy kérelmem pozitív elbírálása esetén fellebbezési jogomról lemondok. 
 
Tájékoztatjuk, hogy a nyomtatványon megadott személyes adatokat az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. § (1) bekezdésében, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18. §-a, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 138. §-a és a 
Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022 (V.26.) önkormányzati 
rendeletében meghatározott jogalappal, célból, körben, határideig és módon kezeljük. 

 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 
 
 
Balástya, ______________________________ 
 

 
     ____________________________ 
              kérelmező 
                                                 
1 Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is 
rendelkezik. 
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3. melléklet a 11/2022.(V.26.) rendelethez 

A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak 

A Képviselő-testület az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre vonatkozóan a 
gyermekétkeztetésért fizetendő nettó térítési díjak mértékét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Óvodai napközi ellátásért (tízórai, ebéd, uzsonna)  315,-Ft/nap 

Iskolai napközi ellátásért (tízórai, ebéd, uzsonna)  378,-Ft/nap 

Iskolai ebéd ellátásért      248,-Ft/nap 

Iskolai tízórai-ebéd      315,-Ft/nap 

Bölcsődei étkezés (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)   315,-Ft/nap               

A gyermekétkeztetési térítési díjak nem tartalmazzák a mindenkor érvényes ÁFA összegét. 

 

A bölcsődei gondozás (gyermek gondozása, nevelése, nappali felügyelete és a vele való foglalkozás) 
díja 0 Ft / fő / nap.  

A bölcsődei étkezés térítési díját az adott hónapban igénybe vett ellátási napokra kell a szülőknek 
megfizetni.  
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4. melléklet a 11/2022.(V.26.) rendelethez  

A személyes gondoskodást nyújtó intézményben a szociális étkeztetést igénybe vevő 
személy az ellátásért térítési díjat fizet, melynek megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő 
jövedelmét kell figyelembe venni. 

a) az öregségi nyugdíjminimum összegét – azaz 28.500,- Ft (2022.január 1-i adat) el nem 
érő jövedelemmel rendelkező ellátott esetén 100 % kedvezménnyel vehető igénybe, 

0 Ft – 28.500 Ft   a térítési díj: 0,- Ft/nap - ingyenes 

b) Ha az ellátást igénybevevő jövedelme 

 28.501 Ft – 35.000 Ft   a térítési díj: 270,- Ft/nap 

c) Ha az ellátást igénybevevő jövedelme 

 35.001 Ft – 45.000 Ft   a térítési díj: 350,- Ft/nap 

d) Ha az ellátást igénybevevő jövedelme 

 45.001 Ft – 57.000 Ft   a térítési díj: 445,- Ft/nap 

 e) Ha az ellátást igénybevevő jövedelme 

 57.001 Ft – 66.000 Ft   a térítési díj: 570,- Ft/nap 

f) Ha az ellátást igénybevevő jövedelme 

 66.001 Ft – 199.500 Ft  a térítési díj: 600,- Ft/nap 

Amennyiben az ellátást igénybe vevő jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíjminimum 
700 %-át – azaz 199.500,- Ft-ot (2022.január 1-i adat) - abban az esetben a kérelmező nem 
jogosult a szociális étkeztetés igénybevételére. 

g) Helyben fogyasztással az étkezésért fizetendő térítési díj: 200,- Ft/nap 
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5. melléklet a 11/2022.(V.26.) rendelethez 

 A személyes gondoskodást nyújtó intézményben a házi segítségnyújtás intézményi térítési 
díjának mértéke: 

a) Ingyenes ellátásban részesül az a jogosult, aki jövedelemmel nem rendelkezik 

b) Intézményi térítési díj: 250 Ft/óra 

A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szociálisan rászorult, szolgáltatást igénybe 
vevő rendszeres havi jövedelmének 25 %-át, illetve a 30 %-át, ha a házi segítségnyújtás 
mellett étkezésben is részesül az Ellátott. 


