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Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

17/2018. (IX.20.) önkormányzati rendelete 

 

a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 

7 /2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a) pontjában 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7 /2015. 

(II.27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban Ör.) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.§ 

 

Az Ör. 24. §-sa az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: 

 

24. § 

 

„(7) Különös méltánylást érdemlő esetben (pl.: haláleset, betegség, hontalanná válás, vis maior 

élethelyzet stb.) a polgármester az Ör. 24. § (3) bekezdésében meghatározott jövedelemhatártól és az 

Sztv. 4.§ (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott vagyontól eltekinthet, amennyiben a kérelmező 

megélhetését veszélyeztetné a váratlan kiadás.” 

2. § 

Az Ör. 33. § (3) bekezdése az alábbi tartalomra módosul: 

33. § 

„(3) Gyermekek részére az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: 

a) gyermekjóléti szolgáltatás, 

b) gyermekek napközbeni ellátása keretében –óvoda és mini bölcsődei ellátás, valamint iskolai napközis 

foglalkozás.” 

3. § 

Az Ör. 38. §-sa az alábbi tartalomra módosul: 

”17. Óvodai és mini bölcsődei ellátás 

38. § 

(1) Harkány Város Önkormányzata a Harkányi Körzeti Óvodai Társulás által fenntartott Harkányi 

Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha (7815 Harkány, Dankó P.u.6.) által biztosítja az óvodai és a mini 

bölcsődei ellátást. 

(2) Az óvodai ellátás igénybevételére a nemzeti köznevelésről  szóló 2011.évi CXC. törvényt kell 

alkalmazni. 

(3) A mini bölcsődei ellátás igénybevételére a Harkány Város Önkormányzatának a mini bölcsődei 

ellátásról szóló rendeletében foglaltakat szükséges alkalmazni, szem előtt tartva a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezéseit.” 

4. § 
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Az Ör. 1. számú Melléklete az alábbi tartalomra módosul: 

„1. sz. melléklet: 

Jövedelem és vagyonnyilatkozat 

 

A. Személyi adatok: 

 

Az ellátást igénylő neve: ............................................................................................................................ 

születési neve: ............................................................................................................................................ 

születési ideje: ............................................................................................................................................ 

 

Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe:  ................................................................................... 

Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe:. ....................................................................................... 

Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve és lakcíme:.................................. 

 .................................................................................................................................................................... 

Az igénylővel egy háztartásban élők: 

  A B  C  D  E 

   Név 

(születési 

név) 

Rokonsági fok:  Születési helye, 

ideje 

(év, hó, nap) 

 Anyja 

neve 

 Társadalombiztosítási 

Azonosító 

Jele 

 

1. 

  

 

       

 

2. 

  

 

       

 

3. 

  

 

       

 

4. 

  

 

       

 

5. 

  

 

       

 

6. 

     

 

 

B. Vagyonnyilatkozat: 

I. Ingatlanok 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): 

 

címe:.................................................................. becsült forgalmi érték: ....................……...Ft 
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2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): 

 

címe:.................................................................... 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.): 

................................................ 

címe:..............................................…………….. becsült forgalmi érték: .............................Ft 

 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): 

megnevezése: ................................................................................................................………. 

címe: .................................................................... becsült forgalmi érték: ........……...........Ft 

 

II. Egyéb vagyontárgyak 

1. Gépjármű: 

a./ személygépkocsi: 

......................................….típus ............ szerzés ideje ...………..........becsült forgalmi érték 

 

b./ tehergépjármű, autóbusz, gépi meghajtású termelő- és munkaeszköz: 

......................................….típus ........... szerzés ideje ...……...……   .becsült forgalmi érték 

(rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni) 

 

C. Jövedelemnyilatkozat                                                                                                            

         Forintban  

 

A jövedelem típusai 

                      

Kérelmező 

jövedelme 

Házastársa 

(élettársa) 

jövedelme 

Közeli hozzátartozók jövedelme  

Összesen a. b. c. d. e. 

1. A munkaviszonyból, 

munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyból 

származó jövedelem és 

táppénz 

        

2. Társas és egyéni  

vállalkozásból  származó 

jövedelem 

        

3. Ingatlan, ingó 

vagyontárgyak 

értékesítéséből, vagyoni 

értékű jog átruházásából 

származó jövedelem 

        

4. Nyugellátás, egyéb 

nyugdíjszerű ellátások 

        

5. A gyermek ellátásához és 

gondozásához kapcsolódó 

támogatások (GYED, GYES, 

GYET, családi pótlék, 

gyermektartásdíj stb.) 
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6. Önkormányzat és 

munkaügyi szervek által 

folyósított rendszeres 

pénzbeli ellátás 

(munkanélküli járadék, 

rendszeres szoc.segély,  

jöv.pótló támogatások, stb.) 

        

7. Föld bérbeadásából 

származó jövedelem 

        

8. Egyéb (pl.: ösztöndíj, 

értékpapírból származó 

jövedelem, kis összegű 

kifizetések stb.) 

        

9. A család havi nettó 

jövedelme összesen: 

        

 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ________________________ Ft/hó. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a határkör 

gyakorlója a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(továbbiakban Szt.) 10. § (7) bekezdése alapján az állami adóhatóság útján ellenőrizheti, valamint 

az Szt. 24. § (3) bekezdése alapján adatot kérhet a polgárok személyi adatait és lakcímét 

nyilvántartó szervtől, a közúti közlekedési nyilvántartást vezető, valamint az ingatlanügyi 

hatóságtól. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban 

történő felhasználásához, kezeléséhez. 

 

Dátum: _________________________ 

 

                                                                                     _____________________________________ 

                                                                                      Az ellátást igénylő v. törvényes képviselőjének 

                                                                                                                   Aláírása 

_____________________________________ 

cselekvőképes hozzátartozók aláírása” 

 

 

Záró rendelkezés 

5. § 

 (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. szeptember 01. 

napjától kell alkalmazni. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt az Ör-rel történő egységes szerkezetbe foglalásra. 

 

Fenti rendeletet a Képviselő-testület a 2018. szeptember 20. napján tartott képviselő-testületi ülésén 

tárgyalta és fogadta el. 
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 Baksai Endre Tamás     Dr. Markovics Boglárka 

      polgármester       jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: Harkány, 2018. 09. 20. 

 

        Dr. Markovics Boglárka 

         jegyző 

 


