
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
5/2019. (VII. 24.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló 19/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A szociális ellátásokról szóló 19/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Kérelemre, alkalmanként pénzbeli vagy természetbeni ellátás formájában rendkívüli 
települési támogatás állapítható meg: 

a) az egyedül élő személynek, amennyiben jövedelme a nyugdíjminimum mindenkori 
legkisebb összegének a 400 %-át, vagy 

b) a családban élő személynek, ha az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 
mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át nem haladja meg,  

feltéve, hogy a kérelmezőnek Kerekharaszt Község Önkormányzata felé nincs lejárt 
határidejű köztartozása, valamint kérelmező, illetve családtagjai vagyonnal nem 
rendelkeznek.” 

 
2. § A R. II. fejezetének 2. címe a következő 7. alcímmel egészül ki: 

 
„7. Fogyatékossággal él ő személyek támogatása 

 
9/B. § (1) Kerekharaszt Község Önkormányzata naptári évenként egy alkalommal, 

fogyatékossággal élő személyek támogatását állapítja meg annak a Kerekharaszt 
községben állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő személynek, 
aki a Magyar Államkincstár által megállapított fogyatékossági támogatásban részesül. 

(2) A támogatás összege: 10.000,- Ft. 
(3) A támogatást minden év március 1-jétől november 30-ig lehet igényelni a Hatvani 

Közös Önkormányzati Hivatal Kerekharaszti Ügyfélszolgálatán. 
(4) A települési támogatás iránti kérelmet a 8. melléklet szerinti formanyomtatványon kell 

benyújtani. 
(5) A fogyatékossággal élő személyek támogatásának megállapításáról Kerekharaszt 

község polgármestere határozatban dönt.” 
 

3. § A R. az 1. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.  
 

4. § (1) Ez a rendelet 2019. augusztus 1-jén lép hatályba és 2019. augusztus 2-án 
hatályát veszti. 

(2) A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

 
Kerekharaszt, 2019. július 23. 
 
 
 
 dr. Szikszai Márta Szabó Ádám 
 jegyző polgármester 



1. melléklet az 5/2019. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez 
„8. melléklet a 19/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez 

 

KÉRELEM  
Fogyatékossággal él ő személyek támogatására  

1.     A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

Neve: ……………………………………………………………………………… 

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

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

Születési helye, ideje (év, hó, nap): …………………………………………… 

Lakóhelye: ………………………………………………………………………... 

Tartózkodási helye: ………………………………………………………………. 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………………………………………… 

Állampolgársága: ………………………………………………………………… 

Telefonszám (nem kötelező megadni): ………………………………………… 

Személyi igazolvány száma: ……………………………………………………. 

Fogyatékossági támogatásról szóló igazolás  

- száma:…………………………………………. 

- kelte :…………………………………………… 

- Lejárati ideje…………………………………… 

 

A kérelem nyomtatványos szereplő személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok. 
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy az általam közölt adatok a 
valóságnak megfelelnek. 
 
Kerekharaszt, ……………………………….. 
 
 
 
 
        ………………………………….. 
                   kérelmező aláírása” 



2. melléklet az 5/2019. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez 
„5. melléklet a 4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelethez 

 
A képvisel ő-testület által átruházott hatáskörök 

 
A képviselő-testület a következő hatásköreinek gyakorlását a polgármesterre ruházza át: 

1. Születési segély kiutalásáról szóló döntés. 
2. Gyógyszer-kiadási támogatás megállapítása. 
3. Temetési támogatás megállapítása. 
4. Fogyatékossággal élő személy részére támogatás megállapítása. 
5. Köztemetés megállapításáról szóló döntés. 
6. Tulajdonosi hozzájárulás megadása önkormányzati közterületen történő fakivágás 

esetén. 
7. Tulajdonosi hozzájárulás megadása közmű létesítmény (víz, villany, gáz, szennyvíz, 

csapadékvíz, kommunikációs hálózat stb.), továbbá út önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlanon és közterületen történő elhelyezéséhez, átalakításához, 
megszűntetéséhez. 

8. A Kerekharaszt Község Önkormányzata tulajdonában vagy kezelésében lévő 
csapadékvíz-elvezető hálózattal kapcsolatos közmű nyilatkozat, vagy befogadó 
nyilatkozat kiadása. 

9. A közterületek használati díjának fizetési kötelezettsége alól a polgármester részben 
vagy egészben felmentést adhat. 

10. A gépjármű forgalomtól közúti jelzőtáblával védett közterületekre való behajtás 
engedélyezéséről szóló döntés. 

11. A szociális étkezés megállapítása. 
12. Közbeszerzési értékhatárt el nem érő megrendelés, beszerzés, beruházás esetén, 

amennyiben a szerződés értéke nem éri el a nettó 200.000,- Ft-ot, jogosult dönteni a 
nyertes ajánlattevőről. 

 
A képviselő-testület a következő hatásköreinek gyakorlását a Szociális és Ellenőrző 
Bizottságra ruházza át: 

1. Rendkívüli települési támogatás megállapítása létfenntartást veszélyeztető 
élethelyzetbe került személyek részére. 

2. Gyermekekre való tekintettel települési támogatás megállapítása. 
3. Havi rendszerességgel nyújtható települési támogatás megállapítása. 
4. Vásárlási utalvány megállapítása. 
5. Tűzifa támogatás megállapítása. 
6. Az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezés kivizsgálása. 
7. A vagyonnyilatkozatok vizsgálatának elvégzése, azok nyilvántartásáról, kezeléséről 

és őrzéséről való gondoskodás. 
8. A helyben szokásos temetési költség megállapítása. 
9. A köztemetés költségének visszafizetése alól történő mentesítés. 

 
A képviselő-testület a következő hatásköreinek gyakorlását a jegyzőre ruházza át: 

1. Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás megállapítása. 
2. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján helyi önkormányzati utak 

vonatkozásában a közútkezelői hozzájárulás megadása, valamint az útkezelői 
feladatok ellátása.” 

 

 


