
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
 

9/2019.(XI.21.) Ör. számú önkormányzati rendelete 
 

A pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 9/2017.(V.15.) Ör. számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                  A rendelet 2019. november 21-én 
                                                                                  kihirdetésre került. 
                                                                                                             
                              
 
                                                                                   dr. Menyhárt Anett 
                                                                       jegyző           
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2019.(XI.21.) Ör. számú önkormányzati rendelete 

A pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 9/2017.(V.15.) Ör. számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§.(1) bekezdésének 8.a. pontjában, valamint a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25.§. (3) bekezdésé-
nek b.) pontjában és 45.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
1.§. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni 
támogatásokról szóló 9/2017.(V.15.) Ör. számú rendeletének IV. Fejezete az alábbi IV/A Feje-
zettel egészül ki: 
 

„IV/A Fejezet 
 Karácsonyi települési támogatás 

 
28. §.   (1)       A Képviselő-testület e fejezetben szabályozott ellátások biztosításával a szociális 

szempontokból rászorult családok ünnepi felkészüléséhez kíván támogatást nyújtani. 
(2)      A támogatottak jogcímenként csak egyszer vehetik igénybe a karácsonyi települési tá-

mogatást. 
(3) Karácsonyi települési támogatást nem kaphat az a személy, aki vagy akinek a családjában 

élő hozzátartozója Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatától bölcsődés korú gyermekek 
települési támogatásban részesült 2019. évben. 

 
 Újszülöttek karácsonyi települési támogatása 

 
29.§.    (1)  A Képviselő-testület karácsonyi települési támogatásban részesíti jövedelem- és 

vagyon vizsgálata nélkül azokat a szülőket, akiknek 2019. január 1-je és 2019. 
december 31-e között gyermeke született / születik. 

(2) A karácsonyi települési támogatás összege minden újszülött gyermek után 10.000,-
Ft/gyermek. 

(3) A kérelemhez csatolni kell az újszülött gyermek/ek születési anyakönyvi kivonatát. 
 

Gyermekek karácsonyi települési támogatása 
 

30.§. (1) A Képviselő-testület karácsonyi települési támogatásban részesíti jövedelem- és 
vagyon vizsgálata nélkül azokat a szülőket, akiknek a gyermeke(i) 2003. december 31-
én vagy ennél később születtek, azzal a feltétellel, hogy a 2005. december 31. előtt 
született gyermekek esetén az általános iskolai jogviszony igazolása szükséges, és a 
támogatással érintett gyermek nem részesül újszülöttek karácsonyi támogatásában. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatottak esetében a karácsonyi települési támogatás ösz-
szege: 5.000,-Ft/gyermek. 

(3) A gyermekek karácsonyi települési támogatása iránti kérelem beadási határideje: 
2019. december 6-a, amely határidő jogvesztő. 

 



 
 Közfoglalkoztatottak karácsonyi települési támogatása 

 
31.§. (1) A Képviselő-testület jövedelem és vagyon vizsgálata nélkül karácsonyi települési tá-

mogatást nyújt azoknak, akik esetében 2019. november 20. napján a Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzattal közfoglalkozatott jogviszony áll fenn. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatottak esetében a karácsonyi települési támogatás ösz-
szege: 10.000,-Ft/fő. 

 (4) A közfoglalkoztatottak karácsonyi települési támogatása iránti kérelem beadási ha-
tárideje: 2019. december 6-a, amely határidő jogvesztő. 

 
2.§. A rendelet 28-31.§-ainak számozása 32-35.§-ra változik.  
 
3.§. Az önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete jelen rendelet 1. sz. melléklete 
 
4. §. Az önkormányzati rendelet 9. sz. melléklete jelen rendelet 2. sz. melléklete. 
 
5.§. Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Ezen rendelet 2019. december 31. 
napján hatályát veszti. 
 
7.§. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 
Tiszaalpár, 2019. november 8. 
 
 
 
          Dr. Menyhárt Anett                                                  Dr. Vancsura István 

                     jegyző                                                                     polgármester 
 

 
  



1. sz. melléklet 
 

Polgármesterre átruházott hatáskörök 
 

1.) települési létfenntartási támogatás, 
2.) települési eseti gyógyszertámogatás, 
3.) települési temetési támogatás; 
4.) települési támogatás elemi kár elhárításához 
5.) települési gyermeknevelési támogatás, 
6.) települési rendszeres gyógyszertámogatás, 
7.) bölcsődés korú gyermekek elhelyezésének települési támogatása, 
8.) étkezési személyi térítési díj kiegészítésének települési támogatása, 
9.) gyermekétkezési térítési díj települési támogatása, 
10.) települési tűzifa támogatás, 
11.) szociálisan rászorult helyzetű gyermekek táboroztatása, 
12.) települési lakásfenntartási támogatás, 
13.) köztemetés, 
14.) újszülöttek karácsonyi települési támogatása, 
15.) gyermekek karácsonyi települési támogatása, 
16.) közfoglalkoztatottak karácsonyi települési támogatása, 

 
 
 
 

  



2. sz. melléklet 
 

K É R E L E M 
Karácsonyi Települési Támogatás megállapításához 

 
Jogcím: 

1.) Újszülöttek karácsonyi települési támogatása 
2.) Gyermekek karácsonyi települési támogatása 
3.) Közfoglalkoztatottak karácsonyi települési támogatása 

 (A megfelelő adat aláhúzandó!) 
 
A) A Támogatást igényelő adatai: 

Neve: ____________________________________________________________________ 

Születési neve: _____________________________________________________________ 

Születési helye, ideje: ________________________________________________________ 

Anyja neve: _______________________________________________________________ 

Állampolgársága: ___________________________________________________________ 

Lakóhelye: ________________________________________________________________ 

Családi állapota: ____________________________________________________________ 

TAJ száma: ________________________________________________________________ 

Telefonszáma: _____________________________________________________________ 

B) Csak Gyermekek karácsonyi támogatásának igénylése esetén kell a nyomtatvány ezen 
pontját kitölteni! 

 
A háztartásban élő gyermekek adatai: 

Név: Szül. hely, idő: TAJ szám: 
Iskolás gyermek esetén az ok-

tatási    
 intézmény megnevezése: 

    

    

    



    

     

    

    

     
 
 
C) 2005. december 31-e előtt született gyermekek esetén az oktatási intézmény tölti ki 

az alábbi nyilatkozatot: 
 
……………………………….. (oktatási intézmény neve) …………………………………… 

………………………………( oktatási intézmény címe) részéről igazolom, hogy 

………………………….. nevű (szül. helye, ideje: …………………………………………..) 

tanuló általános iskolai jogviszony keretében oktatásban vesz részt intézményünkben. 

 

Kelt: ………………………………………… 

 
                                                                                  ………………………………………….. 
                                                                                                     aláírás (pecsét) 
 
 
 
Anyagi- és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek. Kérelmemhez a szükséges jövedelemigazolások csatolásra kerültek. Hozzájáru-
lok, hogy adataimat a népesség-nyilvántartás adataiból – a kérelem elbírálásához szükséges 
mértékben – kezeljék. 

 
Tiszaalpár, 2019. …………………………. 
                                                                                                      …………………………….. 
                                                                                                           Támogatást kérő aláírása 
 

Az újszülöttek karácsonyi támogatására beadott igényhez becsatolásra került: az újszülött 
gyermek születési anyakönyvi kivonata. 
 
 
 
 


