
Jászivány Községi Önkormányzat 
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Előterjesztés 
 
 

 

Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt 

 

Balla Lászlóné Jászivány, Fő út 7. szám alatti lakos temetési költségek viseléséhez nyújtott 

települési támogatás iránt adta be kérelmét. A kérelmező egyedül él, havi jövedelme 32.530,- 

Ft, a temetési költség jelentős teher számára.  

Jászivány Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 

4/2015. (II.26.) (továbbiakban: ÖR.) számú rendelete 8. § alapján: 8.§ (1) Az elhunyt személy 

eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként települési támogatást állapít meg a 

képviselő testület annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő, gyermekét egyedül 

nevelő, 3 vagy több gyermeket nevelő, családok esetében a 300 %-át nem haladja meg. (2) Az 

elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított temetési 

támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének – évente a 

költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott összegének- 10%-a. (3) Nem 

jogosult elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított 

települési támogatásra az elhunyt eltemettetéséről gondoskodó személy, akinek a nevére szóló 

temetési számla kiállításának időpontjától a kérelem benyújtásának napjáig 2 hónap eltelt. 

Kérelmező megfelel az önkormányzati rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek, 

vele szemben kizáró ok nem áll fenn. Javasolom temetési költségek viseléséhez nyújtott 

települési támogatás megállapítását.  

 

 

Határozati javaslat: 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő testületének 

…./2015. (….) határozata 

Balla Lászlóné Jászivány, Fő u.7 szám alatti lakos temetési költségek viseléséhez nyújtott  

települési támogatásban részesítéséről 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő testülete Balla Lászlóné (szül.: Jászapáti, 1942. 

08. 24., anyja neve: Berki Ilona Borbála)  Jászivány, Fő u. 7. szám alatti lakos részére 

temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatást állapít meg melynek összege: 

19.965,- Ft, azaz tizenkilencezer-kilencszázhatvanöt forint.  
 

A támogatás kifizetése Jászivány Község Önkormányzatának házi pénztárában történik. 
A jogosult a támogatást a Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal Jásziványi 

Kirendeltsége pénztárában, a hivatali ügyfélfogadás szerint veheti fel. (Kedd, csütörtök, 

péntek: 8-12, 12:30-16 óra között) 

 

A képviselő testület határozata ellen, fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát 

jogszabálysértésre hivatkozással a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól lehet kérni a 

határozat közlésétől számított 30 napon belül.  

 



A határozat 

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-án 

- Jászivány Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 

4/2015. (II.26.) számú rendelete 8. § -án alapszik  

Hatáskörét az ÖR. 8. § (1) bekezdése, illetékességét a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21.§ (1) bekezdés a) pontja 

alapján gyakorolta a képviselő testület.  

Az indokolástól és a jogorvoslati lehetőségre történő felhívástól a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) 

bekezdésében foglaltak alapján tekintett el.  

 

Határozatról értesülnek: 

 

1./ Ügyfél 

2./ Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal Jásziványi Kirendeltség Házipénztár  

3./ Tari András polgármester 

4./ Márkus Erika jegyző 

      

 

 

Rendszeres rendkívüli települési támogatás iránt 

 

Vucsák László Károlyné Jászivány, Akácfa u. 12. szám alatti lakos rendszeres rendkívüli 

települési támogatás iránt adta be kérelmét. Kérelmező egyedülálló, havi jövedelme 22.800,- 

Ft. Kevés jövedelméből nem tud megélni, rendszeresen szed gyógyszereket, nehéz anyagi 

körülmények között él. 

Jászivány Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 

4/2015. (II.26.) (továbbiakban: ÖR.) számú rendelete 7. § alapján: 7.§ (1) Rendszeres 

rendkívüli települési támogatást állapít meg a Jászivány Községi Önkormányzati Képviselő-

testülete annak a személynek, a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, egyedül élő, gyermekét egyedül 

nevelő, 3 vagy több gyermeket nevelő családok esetében a 100 %-át nem haladja meg, b) 

akinek és közeli hozzátartozójának vagyona nincs, c) aki közvetlenül a kérelem benyújtását 

megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött.  (2) 

Rendszeres rendkívüli települési támogatásra egy családban egyidejűleg, csak egy személy 

jogosult. (3) A rendszeres települési támogatás összege: 2.000,- Ft/hó. (4) A rendszeres 

települési támogatást egy évre kell megállapítani. Kérelmező megfelel az önkormányzati 

rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek, vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

Javasolom a rendszeres rendkívüli települési támogatás megállapítását. 

 

Határozati javaslat: 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő testületének 

…./2015. (….) határozata 

Vucsák László Károlyné Jászivány, Akácfa u. 12. szám alatti lakos rendszeres rendkívüli 

települési támogatásban részesítéséről 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő testülete Vucsák László Károlyné (szül.: 

Hidasnémeti, 1958. 10. 09., anyja neve: Galyas Valéria) Jászivány, Akácfa u. 12.. szám alatti  

lakos  részére rendszeres rendkívüli települési támogatást állapít meg 2015. március 1-től 

2016. február 29-ig melynek havi összege: 2.000,- Ft, azaz kétezer forint. 



 
A támogatás kifizetése Jászivány Község Önkormányzatának házi pénztárában történik, utólag minden 

hónap 3. napján. Hét végét, vagy ünnepnapot figyelembe véve az azt megelőző napon.  

 

A Képviselő testület a kérelmezőt tájékoztatja, hogy a támogatásban részesülő a szociális 

helyzetében, lakcímében, jogosultságát érintő viszonyaiban történt változást 15 napon belül 

köteles bejelenteni az Önkormányzati Hivatalban. 

A Képviselő testület felhívja figyelmét, hogy a támogatás jogosulatlan felhasználásának 

megállapítását követően a döntés jogerőre emelkedésétől számított 12 hónapon belül 

települési támogatás nem igényelhető újra.  

A képviselő testület határozata ellen, fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát 

jogszabálysértésre hivatkozással a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól lehet kérni a 

határozat közlésétől számított 30 napon belül.  
 

I n d o k o l á s : 

 

A kérelmező egyedülálló, havi jövedelme 22.800,- Ft. Kevés jövedelméből nem tud megélni, 

rendszeresen szed gyógyszereket, nehéz anyagi körülmények között él. 
 

Jászivány Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 

4/2015. (II.26.) (továbbiakban: ÖR.) számú rendelete 7. § alapján: 7.§ (1) Rendszeres 

rendkívüli települési támogatást állapít meg a Képviselő testület annak a személynek, a) 

akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 80 %-át, egyedül élő, gyermekét egyedül nevelő, 3 vagy több gyermeket nevelő 

családok esetében a 100 %-át nem haladja meg. b) akinek és közeli hozzátartozójának 

vagyona nincs.,c) aki közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási 

szervvel legalább három hónapig együttműködött. (2) Rendszeres rendkívüli települési 

támogatásra egy családban egyidejűleg, csak egy személy jogosult. (3) A rendszeres települési 

támogatás összege: 2.000,- Ft/hó. (4) A rendszeres települési támogatást egy évre kell 

megállapítani. 

 

A Képviselő testület megállapította, hogy Vucsák László Károlyné a rendeletben leírt 

feltételeknek megfelel. A kérelemben leírtak és helyi ismereteik alapján a Képviselő testület 

úgy ítélte meg, hogy a kért támogatást biztosítja a kérelmező részére. Kérelmezővel szemben 

kizáró ok nem áll fenn, ezért a Képviselő testület a rendelkező részben foglaltak szerint 

határozott. 

 

A határozat 

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-án 

- Jászivány Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 

4/2015. (II.26.) számú rendelete 4. §, 7. §, 10. § (3) bekezdésén alapszik  

Hatáskörét az ÖR. 7. § (1) bekezdése, illetékességét a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21.§ (1) bekezdés a) pontja 

alapján gyakorolta a képviselő testület.  

A fellebbezési lehetőség kizárása és a bírósági felülvizsgálat lehetősége a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 100.§.(1) 

bekezdés f) pontjában, és a 100.§(2) bekezdésében foglaltakon alapszik.  

Az illetékmentességet az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 18. 

pontja alapján állapítottam meg. 

 

Határozatról értesülnek: 



 

1./ Ügyfél 

2./ Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal Jásziványi Kirendeltség Házipénztár  

3./Tari András polgármester 

4./ Márkus Erika jegyző 

 

 

Erdei Zoltán Attila Jászivány, Szabadság u. 14. szám alatti lakos rendszeres rendkívüli 

települési támogatás iránt adta be kérelmét. Kérelmező édesapjával él együtt, egy főre jutó 

havi jövedelmük 11.400;- Ft, mivel édesapjának semmi jövedelme nincs. A rezsi költségük 

fele a havi bevételüknek, megélhetésre már nem sok marad, ezért kérnék a rendszeres 

települési támogatást. 

 

Jászivány Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 

4/2015. (II.26.) (továbbiakban: ÖR.) számú rendelete 7. § alapján: 7.§ (1) Rendszeres 

rendkívüli települési támogatást állapít meg a Jászivány Községi Önkormányzati Képviselő-

testülete annak a személynek, a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, egyedül élő, gyermekét egyedül 

nevelő, 3 vagy több gyermeket nevelő családok esetében a 100 %-át nem haladja meg. b) 

akinek és közeli hozzátartozójának vagyona nincs, c) aki közvetlenül a kérelem benyújtását 

megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött. (2) 

Rendszeres rendkívüli települési támogatásra egy családban egyidejűleg, csak egy személy 

jogosult. (3) A rendszeres települési támogatás összege: 2.000,- Ft/hó. (4) A rendszeres 

települési támogatást egy évre kell megállapítani. Kérelmező megfelel az önkormányzati 

rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek, vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

Javasolom a rendszeres rendkívüli települési támogatás megállapítását. 

 

Határozati javaslat: 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő testületének 

…./2015. (….) határozata 

Erdei Zoltán Attila Jászivány, Szabadság u. 14. szám alatti lakos rendszeres rendkívüli 

települési támogatásban részesítéséről 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő testülete Erdei Zoltán Attila (szül.: Budapest, 

1993.12.13., anyja neve: Pádár Éva )  Jászivány, Szabadság u. 14. szám alatti  lakos  részére 

rendszeres rendkívüli települési támogatást állapít meg 2015. március 1-től 2016. február 28-

ig melynek havi összege: 2.000,- Ft, azaz kétezer forint. 

 
A támogatás kifizetése Jászivány Község Önkormányzatának házi pénztárában történik, utólag minden 

hónap 3. napján. Hét végét, vagy ünnepnapot figyelembe véve az azt megelőző napon.  

 

A Képviselő testület a kérelmezőt tájékoztatja, hogy a támogatásban részesülő a szociális 

helyzetében, lakcímében, jogosultságát érintő viszonyaiban történt változást 15 napon belül 

köteles bejelenteni az Önkormányzati Hivatalban. 

A Képviselő testület felhívja figyelmét, hogy a támogatás jogosulatlan felhasználásának 

megállapítását követően a döntés jogerőre emelkedésétől számított 12 hónapon belül 

települési támogatás nem igényelhető újra.  

A képviselő testület határozata ellen, fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát 

jogszabálysértésre hivatkozással a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól lehet kérni a 



határozat közlésétől számított 30 napon belül.  
 

I n d o k o l á s : 

 

A kérelmező édesapjával él együtt, egy főre jutó havi jövedelmük 11.400;- Ft, mivel 

édesapjának semmi jövedelme nincs. A rezsi költségük fele a havi bevételüknek, 

megélhetésre már nem sok marad, ezért kérnék a rendszeres települési támogatást. 
 

Jászivány Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 

4/2015. (II.26.) (továbbiakban: ÖR.) számú rendelete 7. § alapján: 7.§ (1) Rendszeres 

rendkívüli települési támogatást állapít meg a Képviselő testület annak a személynek, a) 

akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 80 %-át, egyedül élő, gyermekét egyedül nevelő, 3 vagy több gyermeket nevelő 

családok esetében a 100 %-át nem haladja meg. b) akinek és közeli hozzátartozójának 

vagyona nincs, c) aki közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási 

szervvel legalább három hónapig együttműködött. (2) Rendszeres rendkívüli települési 

támogatásra egy családban egyidejűleg, csak egy személy jogosult. (3) A rendszeres települési 

támogatás összege: 2.000,- Ft/hó. (4) A rendszeres települési támogatást egy évre kell 

megállapítani. 

 

A Képviselő testület megállapította, hogy Erdei Zoltán Attila a rendeletben leírt feltételeknek 

megfelel. A kérelemben leírtak és helyi ismereteik alapján a Képviselő testület úgy ítélte meg, 

hogy a kért támogatást biztosítja a kérelmező részére. Kérelmezővel szemben kizáró ok nem 

áll fenn, ezért a Képviselő testület a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

 

A határozat 

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-án 

- Jászivány Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 

4/2015. (II.26.) számú rendelete 4. §, 7. §, 10. § (3) bekezdésén alapszik  

Hatáskörét az ÖR. 7. § (1) bekezdése, illetékességét a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21.§ (1) bekezdés a) pontja 

alapján gyakorolta a képviselő testület.  

A fellebbezési lehetőség kizárása és a bírósági felülvizsgálat lehetősége a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 100.§.(1) 

bekezdés f) pontjában, és a 100.§(2) bekezdésében foglaltakon alapszik.  

Az illetékmentességet az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 18. 

pontja alapján állapítottam meg. 

 

Határozatról értesülnek: 

 

1./ Ügyfél 

2./ Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal Jásziványi Kirendeltség Házipénztár  

3./Tari András polgármester 

4./ Márkus Erika jegyző 

 

 

Gulyás László Jászivány, Alkotmány u. 44.. szám alatti lakos rendszeres rendkívüli települési 

támogatás iránt adta be kérelmét. Kérelmező egyedülálló, havi jövedelme 22.800,- Ft. Kevés 

jövedelméből nem tud megélni, a ház törlesztő részlete is megterheli a költségvetését, nehéz 

anyagi körülmények között él. 

 



Jászivány Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 

4/2015. (II.26.) (továbbiakban: ÖR.) számú rendelete 7. § alapján: 7.§ (1) Rendszeres 

rendkívüli települési támogatást állapít meg a Jászivány Községi Önkormányzati Képviselő-

testülete annak a személynek, a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, egyedül élő, gyermekét egyedül 

nevelő, 3 vagy több gyermeket nevelő családok esetében a 100 %-át nem haladja meg. b) 

akinek és közeli hozzátartozójának vagyona nincs, c) aki közvetlenül a kérelem benyújtását 

megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött. (2) 

Rendszeres rendkívüli települési támogatásra egy családban egyidejűleg, csak egy személy 

jogosult. (3) A rendszeres települési támogatás összege: 2.000,- Ft/hó. (4) A rendszeres 

települési támogatást egy évre kell megállapítani. Kérelmező megfelel az önkormányzati 

rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek, vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

Javasolom a rendszeres rendkívüli települési támogatás megállapítását. 

 

Határozati javaslat: 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő testületének 

…./2015. (….) határozata 

Gulyás László Jászivány, Alkotmány u. 44.. szám alatti lakos rendszeres rendkívüli települési 

támogatásban részesítéséről 

     

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő testülete Gulyás László (szül.: Jászapáti, 

1956.03.17., anyja neve: Miklós Margit )  Jászivány, Alkotmány u. 44. szám alatti  lakos  

részére rendszeres rendkívüli települési támogatást állapít meg 2015. április 1-től 2016. 

március 31-ig melynek havi összege: 2.000,- Ft, azaz kétezer forint 

 
A támogatás kifizetése Jászivány Község Önkormányzatának házi pénztárában történik, utólag minden 

hónap 3. napján. Hét végét, vagy ünnepnapot figyelembe véve az azt megelőző napon.  

 

A Képviselő testület a kérelmezőt tájékoztatja, hogy a támogatásban részesülő a szociális 

helyzetében, lakcímében, jogosultságát érintő viszonyaiban történt változást 15 napon belül 

köteles bejelenteni az Önkormányzati Hivatalban. 

A Képviselő testület felhívja figyelmét, hogy a támogatás jogosulatlan felhasználásának 

megállapítását követően a döntés jogerőre emelkedésétől számított 12 hónapon belül 

települési támogatás nem igényelhető újra.  

A képviselő testület határozata ellen, fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát 

jogszabálysértésre hivatkozással a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól lehet kérni a 

határozat közlésétől számított 30 napon belül.  

 

I n d o k o l á s: 

 

A kérelmező egyedülálló, havi jövedelme 22.800,- Ft. Kevés jövedelméből nem tud megélni, 

a ház törlesztő részlete is megterheli a költségvetését, nehéz anyagi körülmények között él. 
 

Jászivány Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 

4/2015. (II.26.) (továbbiakban: ÖR.) számú rendelete 7. § alapján: 7.§ (1) Rendszeres 

rendkívüli települési támogatást állapít meg a Képviselő testület annak a személynek, a) 

akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 80 %-át, egyedül élő, gyermekét egyedül nevelő, 3 vagy több gyermeket nevelő 

családok esetében a 100 %-át nem haladja meg. b) akinek és közeli hozzátartozójának 

vagyona nincs c) aki közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási 



szervvel legalább három hónapig együttműködött. (2) Rendszeres rendkívüli települési 

támogatásra egy családban egyidejűleg, csak egy személy jogosult. (3) A rendszeres települési 

támogatás összege: 2.000,- Ft/hó. (4) A rendszeres települési támogatást egy évre kell 

megállapítani. 

 

A Képviselő testület megállapította, hogy Gulyás László a rendeletben leírt feltételeknek 

megfelel. A kérelemben leírtak és helyi ismereteik alapján a Képviselő testület úgy ítélte meg, 

hogy a kért támogatást biztosítja a kérelmező részére. Kérelmezővel szemben kizáró ok nem 

áll fenn, ezért a Képviselő testület a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

 

A határozat 

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-án 

- Jászivány Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 

4/2015. (II.26.) számú rendelete 4. §, 7. §, 10. § (3) bekezdésén alapszik  

Hatáskörét az ÖR. 7. § (1) bekezdése, illetékességét a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21.§ (1) bekezdés a) pontja 

alapján gyakorolta a képviselő testület.  

A fellebbezési lehetőség kizárása és a bírósági felülvizsgálat lehetősége a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 100.§.(1) 

bekezdés f) pontjában, és a 100.§(2) bekezdésében foglaltakon alapszik.  

Az illetékmentességet az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 18. 

pontja alapján állapítottam meg. 

 

Határozatról értesülnek: 

 

1./ Ügyfél 

2./ Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal Jásziványi Kirendeltség Házipénztár  

3./Tari András polgármester 

4./ Márkus Erika jegyző 

 

 

Lénárt Tamásné Jászivány, Turul u. 11. szám alatti lakos rendszeres rendkívüli települési 

támogatás iránt adta be kérelmét. Kérelmező egyedül neveli két gyermekét. Egy főre jutó havi 

jövedelme 23.133;- Ft.  A számlák kifizetése után kevés pénz marad megélhetésükre.  

 

Jászivány Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 

4/2015. (II.26.) (továbbiakban: ÖR.) számú rendelete 7. § alapján: 7.§ (1) Rendszeres 

rendkívüli települési támogatást állapít meg a Jászivány Községi Önkormányzati Képviselő-

testülete annak a személynek, a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, egyedül élő, gyermekét egyedül 

nevelő, 3 vagy több gyermeket nevelő családok esetében a 100 %-át nem haladja meg. b) 

akinek és közeli hozzátartozójának vagyona nincs c) aki közvetlenül a kérelem benyújtását 

megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött. (2) 

Rendszeres rendkívüli települési támogatásra egy családban egyidejűleg, csak egy személy 

jogosult. (3) A rendszeres települési támogatás összege: 2.000,- Ft/hó. (4) A rendszeres 

települési támogatást egy évre kell megállapítani. Kérelmező megfelel az önkormányzati 

rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek, vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

Javasolom a rendszeres rendkívüli települési támogatás megállapítását. 

 

Határozati javaslat: 



 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő testületének 

…./2015. (….) határozata 

Lénárt Tamásné Jászivány, Turul u. 11. szám alatti lakos rendszeres rendkívüli települési 

támogatásban részesítéséről 

     

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő testülete Lénárt Tamásné (szül.: Jászberény, 

1984.09.11., anyja neve: Bartus Zsuzsanna )  Jászivány, Turul u. 11. szám alatti  lakos  

részére rendszeres rendkívüli települési támogatást állapít meg 2015. március 1-től 2016. 

február 28-ig melynek havi összege: 2.000,- Ft, azaz kétezer forint. 

 
A támogatás kifizetése Jászivány Község Önkormányzatának házi pénztárában történik, utólag minden 

hónap 3. napján. Hét végét, vagy ünnepnapot figyelembe véve az azt megelőző napon.  

 

A Képviselő testület a kérelmezőt tájékoztatja, hogy a támogatásban részesülő a szociális 

helyzetében, lakcímében, jogosultságát érintő viszonyaiban történt változást 15 napon belül 

köteles bejelenteni az Önkormányzati Hivatalban. 

A Képviselő testület felhívja figyelmét, hogy a támogatás jogosulatlan felhasználásának 

megállapítását követően a döntés jogerőre emelkedésétől számított 12 hónapon belül 

települési támogatás nem igényelhető újra.  

A képviselő testület határozata ellen, fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát 

jogszabálysértésre hivatkozással a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól lehet kérni a 

határozat közlésétől számított 30 napon belül.  
 

I n d o k o l á s : 

 

A kérelmező egyedül neveli két gyermekét. Egy főre jutó havi jövedelme 23.133;- Ft.  A 

számlák kifizetése után kevés pénz marad megélhetésükre.  
 

Jászivány Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 

4/2015. (II.26.) (továbbiakban: ÖR.) számú rendelete 7. § alapján: 7.§ (1) Rendszeres 

rendkívüli települési támogatást állapít meg a Képviselő testület annak a személynek, a) 

akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 80 %-át, egyedül élő, gyermekét egyedül nevelő, 3 vagy több gyermeket nevelő 

családok esetében a 100 %-át nem haladja meg. b) akinek és közeli hozzátartozójának 

vagyona nincs, c) aki közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási 

szervvel legalább három hónapig együttműködött. (2) Rendszeres rendkívüli települési 

támogatásra egy családban egyidejűleg, csak egy személy jogosult. (3) A rendszeres települési 

támogatás összege: 2.000,- Ft/hó. (4) A rendszeres települési támogatást egy évre kell 

megállapítani. 

 

A Képviselő testület megállapította, hogy Lénárt Tamásné a rendeletben leírt feltételeknek 

megfelel. A kérelemben leírtak és helyi ismereteik alapján a Képviselő testület úgy ítélte meg, 

hogy a kért támogatást biztosítja a kérelmező részére. Kérelmezővel szemben kizáró ok nem 

áll fenn, ezért a Képviselő testület a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

 

A határozat 

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-án 

- Jászivány Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 

4/2015. (II.26.) számú rendelete 4. §, 7. §, 10. § (3) bekezdésén alapszik  




