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                                                                                  A rendelet 2017. október 27-én 
                                                                                      kihirdetésre került. 
                                                                                                             
                              
 
                                                                                   dr. Menyhárt Anett 
                                                                       jegyző           
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2017.(X.27.) 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 
önkormányzatairól 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) 
bekezdésének 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.§. Az önkormányzati rendelet 26.§-ának (1) – (3) bekezdései helyébe a következő szöveg 
lép: 
„26.§. (1) Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata szociálisan rászoruló gyermekek nyári 

táboroztatásához való részvételhez 40.000,-Ft/fő összegű támogatást biztosít. 
 
        (2) Az (1) bekezdésben megjelölt támogatás jogosultsági feltételei: 

a.) az érintett gyermek táborban való részvételre jelentkezése törvényes 
képviselőjének hozzájárulásával; 

b.) a érintett gyermek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladhatja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át, gyermekét/ gyermekeit egyedül 
nevelő szülő esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át. 

c.) az érintett gyermek a 9. életévét már töltse be az adott tanévben és még ne töltse 
be a 16. életévét. 

 
       (3) Az (1) pontban megjelölt támogatás 

     a.) hátrányos- és halmozottan hátrányos gyermekek részére alanyi jogon 
biztosított; 
     b.) az a.) pontba nem tartozó gyermekek esetében a tábort megszervező és 
lebonyolító iskola javaslata alapján, az érintett gyermek magatartásának és 
tanulmányi eredményének függvényében adható; 
c.) nem adható annak a gyermeknek, aki a kérelem benyújtását megelőző tanévben 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterének határozata alapján a nyári 
táborozásra jogosultságot szerzett, a részvételt azonban indokolás nélkül az utazás 
előtt két napon belül lemondta.” 
 

2.§. Az önkormányzati rendelet 27.§. (8) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: 
„27.§.(8) A (7) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: 

TM = 0,3 – J– 0,5 NYM x 0,15 
  

NYM 
ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az 
NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et 
századra kerekítve kell meghatározni. Amennyiben a képlet alapján a kiszámított 
havi támogatás összege az 5 000 forintot meghaladná, úgy a támogatás összege 
5 000 forint.” 
 

3.§. Az önkormányzati rendelet 24.§. (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: 



„24.§. (1) Település tűzifa/tüzelőanyag támogatás megállapítása tűzifa/tüzelőanyag-
utalvány vagy tűzifa (természetbeni juttatás) biztosításával történik. A tűzifa/tüzelőanyag 
utalványon feltüntetésre kerül az utalvány értéke.” 

 
4.§. Az önkormányzati rendelet a következő IV/A Fejezettel 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 támogatást. 

 
 Újszülöttek karácsonyi települési támogatása 

29.§.   (1)  A Képviselő-testület karácsonyi települési támogatásban részesíti jövedelem- és 
vagyon vizsgálata nélkül azokat a szülőket, akiknek 2017. január 1-je és 2017. 
december 31-e között gyermeke született / születik. 

(2) A karácsonyi települési támogatás összege minden újszülött gyermek után 15.000,-
Ft/gyermek. 

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

Közfoglalkoztatottak karácsonyi települési támogatása 
30.§. (1) A Képviselő-testület jövedelem és vagyon vizsgálata nélkül karácsonyi települési 

támogatást nyújt azoknak a közfoglalkoztatottaknak, akiknek a Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzatnál ledolgozott közfoglalkoztatásból eredő 
munkaviszonya 2017. évben eléri vagy meghaladja a 2 hónapot és igazolatlan 
órájuk nem volt. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatottak esetében a karácsonyi települési támogatás 
összege: 15.000,-Ft/fő. 

(3) Nem jogosult közfoglalkoztatottak karácsonyi települési támogatására az a 
közfoglalkoztatott, akinek közfoglalkoztatási jogviszonya a munkáltató felmondása 
miatt szűnt meg. 

(4) A közfoglalkoztatottak karácsonyi települési támogatása iránti kérelem beadási 
határideje: 2017. december 12-e, amely határidő jogvesztő. 

 
5. §. A rendelet 28. §-31.§-ainak számozása 31 § - 34. §-ra változik. 

 
6.§. Az önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete az alábbi pontokkal egészül ki: 

   „13.Újszülöttek karácsonyi települési támogatása 
14. Közfoglalkoztatottak karácsonyi települési támogatása.” 

7.§. Az önkormányzati rendelet 9. melléklete jelen rendelet melléklete. 

8.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

9.§. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
Tiszaalpár, 2017. október 12. 
          Dr. Menyhárt Anett                                                  Dr. Vancsura István 

                     jegyző                                                                     polgármester 



Melléklet 
 
 
 

K É R E L E M 
Karácsonyi Települési Támogatás megállapításához 

 
Jogcím: 

1.) Újszülöttek karácsonyi települési támogatása 
Az újszülött neve:       
szül. hely, idő: ____________________________________________________ 

2.)    Közfoglalkoztatottak karácsonyi települési támogatása 
         (A megfelelő adat aláhúzadó!) 
 
Támogatást igényelő: 

Neve: ____________________________________________________________________ 

Születési neve: _____________________________________________________________ 

Születési helye, ideje: ________________________________________________________ 

Anyja neve: _______________________________________________________________ 

Állampolgársága: ___________________________________________________________ 

Lakóhelye: ________________________________________________________________ 

Családi állapota: ____________________________________________________________ 

Jövedelme: ________________________________________________________________ 

TAJ száma: ________________________________________________________________ 

Telefonszáma: _____________________________________________________________ 

 
Hozzájárulok, hogy adataimat a népesség-nyilvántartás adataiból – a kérelem elbírálásához 
szükséges mértékben – kezeljék. 
A kérelemhez  – újszülöttek támogatása esetén – a születési anyakönyvi kivonat másolata 
becsalásra került. 
 

 
Tiszaalpár, 2017. …………………………. 
                                                                                                      …………………………….. 
                                                                                                           Támogatást kérő aláírása 


