
Bátya Község Önkormányzat Képviselı-testületének 
5/2012. (VII.5.) önkormányzati rendelete 

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a szociális igazgatás helyi 
szabályozásáról  

 
 
Bátya Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés l) pontjában 
foglalt felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 8. § (1) 
bekezdése, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
/továbbiakban Szt./ 10. § (1), 25. § (3), 37/A. § (3), 45. § (1)-(2) bekezdése és 132. § (4) bekezdése, 
valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 
/továbbiakban Gyvt./ 18. § (1) bekezdése, a 131. § (1) bekezdése alapján – e törvények helyben 
történı végrehajtására - a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a szociális igazgatás 
helyi szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotja:  
 

I. FEJEZET 
A RENDELET CÉLJA, HATÁLYA, HATÁSKÖRI SZABÁLYAI 

 
1. § 

(1) E rendelet célja, hogy meghatározza az Önkormányzat által biztosított egyes szociális és 
gyermekvédelmi ellátások formáit, szervezetét, a jogosultság feltételeit, mértékét, 
valamint érvényesítésének garanciáit. 

 
(2) A rendelet személyi hatályát az Szt. határozza meg.  
 
(3) 1A Képviselıtestület az e rendeletben meghatározott ellátással kapcsolatos hatáskörét a 

polgármesterre ruházza át. 
 

II. FEJEZET 
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK A PÉNZBELI ELLÁTÁSOK FOLYÓSÍTÁSA 

 
2. § 

 
(1) 2A pénzben és természetben nyújtott szociális támogatások iránti kérelmet az ellátást 

igénylı vagy a törvényes képviselıje terjesztheti elı e rendelet 3., 4., 5., 6. 
mellékletében foglalt formanyomtatványon a Bátyai Polgármesteri Hivatalnál. Az eljárás 
hivatalból is megindítható. 

 
(2) A megállapított pénzbeli ellátások és támogatások folyósításáról a határozatban foglaltak 

szerinti idıpontban, elsısorban házipénztár útján, vagy az ügyfél folyószámlájára 
történı átutalással kell gondoskodni, az ügyfél kérelmének megfelelıen. Kérésre, vagy a 
pénztári kifizetés eredménytelensége esetén a jogosult részére postán kell eljuttatni a 
támogatás összegét. 

 

 
(3) 3A polgármester döntése elleni fellebbezéseket a Bátyai Polgármesteri Hivatalhoz kell 

írásban benyújtani, a jegyzı gondoskodik arról, hogy a fellebbezés a szükséges iratokkal 
együtt a Képviselı-testület elé kerüljön. 
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 Módosította: 13/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2014. január 1. napjától. 
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 Módosította: 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. március 1. napjától. 
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 Módosította: 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. március 1. napjától. 



(4) 4A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezı köteles saját és családja 
vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és az erre vonatkozó –külön jogszabályban, 
valamint e rendeletben meghatározott – igazolásokat becsatolni. 

 
(5) 5A tényállás tisztázása érdekében szükség esetén helyszíni szemle tartható. 

 
 

III. FEJEZET 
SZOCIÁLIS RÁSZORUKTSÁGTÓL FÜGGİ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 

 
3. §6 

 
 

4. §7 
 
 

5. §8 
 

 

6. §9 
Települési10 támogatás 

 
(1) Átruházott hatáskörben a polgármester a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az 
általuk Bátya település közigazgatási területén lakott lakás fenntartásához kapcsolódó rendszeres 
kiadásaik (villany-, víz-, gázfogyasztás, csatornahasználat, szemétszállítási díj, tüzelıanyag költség) 
viseléséhez e rendeletben meghatározott feltételekkel települési támogatás keretén belül lakhatási 
támogatást nyújt. 
 
(2) A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a 
lakásban élı személyek és háztartások számától. 
 
(3) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek az egy fıre jutó havi jövedelme 
a) több személyes háztartás esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 %-át, 
b) egy személyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, 
és a háztartás tagjai egyikének sincs Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona. 
 
(4) A lakhatási támogatás havi összege 2 500 Ft. 
 
(5) A lakhatási támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának elsı napjától egy év 
idıtartamra kerül megállapításra. A lakhatási támogatás iránti kérelmet folyamatosan lehet 
benyújtani és évente meg kell újítani. 
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 Módosította: 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. március 1. napjától. 

5
 Módosította: 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. március 1. napjától. 
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(6) A lakhatási támogatás iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell 
benyújtani. A támogatás megállapításához csatolni kell 
a) a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlı igazolását, a vagyonnyilatkozatát, 
b) a lakás tulajdonviszonyáról szóló igazolást, illetve albérleti szerzıdést. 
 
(7) A lakhatási támogatást elsısorban természetbeni szociális ellátás formájában, illetve pénzbeli 
ellátásként havi rendszerességgel kell nyújtani. 
 
(8) A lakhatási támogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését 
megelızıen normatív lakásfenntartási támogatás került megállapításra, a jogosultsága fennállásáig. 

7. §11 
Ápolási díj 

 
(1) Gyógyszertámogatásra jogosult az a tartósan beteg személy 

a) akinek a családjában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 180 %-át, egyedül élı esetében a 220%-át 
feltéve, hogy a rendszeres gyógyszer, gyógyászati segédeszköz havi költsége eléri vagy 
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át és 

b) az Szt. 50. § (1)-(2) bekezdései alapján közgyógyellátásra nem jogosult.  
 
 

(2) A támogatás összege havonta az igazolt rendszeres gyógyszerfelhasználás vagy gyógyászati 
segédeszköz összegének 50 %-a, de legfeljebb 10 000 Ft.  

 
(3) A támogatás havonta egyenlı részletekben kerül kiutalásra.  
 
 
(4) A gyógyszertámogatást egy évre kell megállapítani azzal, hogy amennyiben a jogosult ezen 
idıtartam alatt jogosultságot szerez közgyógyellátásra, a részére megállapított 
gyógyszertámogatást e naptól meg kell szüntetni.  

 
(5) A gyógyszertámogatás iránti kérelmet a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon kell 
benyújtani. A kérelemhez csatolni kell:  
a) a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlı igazolását, a vagyonnyilatkozatát, 
b) a háziorvos vagy szakorvos igazolását a rendszeres gyógyszerszükségletrıl vagy gyógyászati 
segédeszközökrıl, 
c) a gyógyszertár igazolását az orvosi igazoláson szereplı gyógyszerek illetve gyógyászati 
segédeszközök költségérıl. 
 
(6) A gyógyszertámogatást havi rendszerességgel, pénzbeli ellátáskánt kell nyújtani.  
 
(7) Az ellátásban részesülı, amennyiben közgyógyellátásra való jogosultságot szerez, köteles 
errıl a polgármestert írásban értesíteni. 

(8) A gyógyszertámogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését 
megelızıen az Szt. 50. § (3) bekezdése szerinti közgyógyellátás került megállapításra, a jogosultság 
fennállásáig. 

8. §12,13 
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 Módosította: 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2015. március 1. napjától. 
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 Módosította: 13/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2014. január 1. napjától. 



Rendkívüli települési támogatás14 
 

(1) Átruházott hatáskörben a polgármester az e rendeletben meghatározottak szerint pénzben vagy 
természetben nyújt rendkívüli települési támogatást, a létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdı családok, 
illetve személyek részére elsısorban a Szt. 45. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben. 
Az Szt. 45. § (4) bekezdésében foglaltakon túl 
a) rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmezı bőncselekmény sértettjeként anyagi 
segítségre szorul, 
b) létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmezı megélhetése valamilyen elıre nem látható 
esemény bekövetkezése okán igazolt módon veszélyeztetve van. 
 
(2) Rendkívüli települési támogatásban azt a személyt lehet részesíteni- a (12) bekezdésben foglalt 
kivétellel-, akinek családjában az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150 %-át, valamint egyedül élı vagy egyedülálló esetén 200 %-át nem haladja meg. 
 
(3) Különös méltánylást érdemlı esetekben és amennyiben a költségvetési fedezet is rendelkezésre 
áll a (2) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól és a (4) bekezdésben meghatározott 
rendkívüli települési támogatás felsı összegétıl el lehet térni, de annak havi összege az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladhatja meg.  
 
(4) A rendkívüli települési támogatás összege esetenként 1.000,- Ft-nál kevesebb és 20.000,- Ft-nál 
több nem lehet. 
 
(5) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet az 5. melléklet szerinti formanyomtatványon 
kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a kérelmezı és családja jövedelemigazolását, 
vagyonnyilatkozatát. 
 
(6) A polgármester a rendkívüli települési támogatás felhasználásának ellenırzése keretében a 
felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta stb.) becsatolására hívhatja fel a 
jogosultat. 
 
(7) Amennyiben egy határozatban többszöri támogatás kerül megállapításra, fel kell sorolni a 
kifizetések idıpontját és a kifizetendı összegeket.  
 
(8) Gyógyszertámogatásra benyújtott rendkívüli települési támogatás iránti igény megállapításának 
a 8. § (2) bekezdésben meghatározottakon túl további feltétele, hogy a családban átmeneti 
megélhetési gondok jelentkeznek, továbbá a kérelmezı a kérelem benyújtásakor nem részesül 
közgyógyellátásban. 
A gyógyszerfogyasztás mennyiségét a háziorvos, szakorvos, annak igazolt költségét pedig a 
gyógyszertár elızetesen igazolja.  
 
(9) Elemi kár bekövetkezése esetén - ha az igénylı életkörülményei az azonnali segítséget 
indokolják – a segély, bizonyítási eljárás nélkül, az igénylı nyilatkozatai alapján kiutalható. Ilyen 
esetben a jegyzı a határozathozatalt követı 15 napon belül helyszíni ellenırzéssel gyızıdik meg a 
nyilatkozatok valódiságáról, és errıl tájékoztatja a polgármestert.  
 
(10) A rendkívüli települési támogatás folyósítása készpénzben vagy természetben történhet, errıl a 
polgármester dönt.  
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 Módosította: 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2015. március 1. napjától. 
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 Módosította: 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. március 1. napjától. 

 



Természetbeni ellátás lehet különösen: 
a) vásárlási utalvány juttatása, 
b) tartós élelmiszer vásárlása, 
c) tüzelıanyag juttatás, 
d) gyógyszervásárlás, 
e) tankönyv, tanszer vásárlás. 

 
(11) A rendkívüli települési támogatás célzott felhasználásához Bátya Község Egészségügyi és 
Szociális Intézményének családgondozója segítsége igényelhetı. Errıl a megállapító határozatban 
külön kell rendelkezni. 
 
(12) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás iránti kérelmét a 
halálesetet követı 30 napon belül lehet elıterjeszteni. Rendkívüli települési támogatásra jogosult az 
eltemettetı, ha az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
a) családjában az örökségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át,  
b) egyedül élı vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 270%-át. 
A kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeirıl szóló - és a kérelmezı vagy a vele egy 
háztartásban élı családtagja nevére kiállított - számlák eredeti példányát, valamint be kell mutatni 
az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát is. A megállapított hozzájárulás összegét – vagy a kérelem 
elutasításának tényét -, valamint a határozat számát a szociális ügyintézı a számlákra rávezeti, ezt 
követıen a számlákat visszaadja a kérelmezınek. 
 

9. §15 
Temetési segély 

 
 
 

IV. FEJEZET 
TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 

 
10. §16 17 

 
(1) Bátya település közigazgatási területén mőködı Bátyai Általános Iskola, valamint a Bátyai 
Óvoda köznevelési intézménybe beíratott gyermekek az intézmény tömegközlekedési eszközzel 
való megközelítéséhez utazási bérlettámogatást igényelhetnek.  
 
(2) Az utazási bérlettámogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 6. melléklete szerinti 
formanyomtatványon lehet benyújtani, amelyhez mellékelni kell a nevelési-oktatási intézmény 
vezetıjének igazolását.  
 
(3)  Az (1) bekezdésben meghatározott természetbeni ellátás megállapítását a nevelési-oktatási 
intézmény vezetıje, gyámhatóság, családgondozó, természetes személy is kezdeményezheti.  
 
(4) Az utazási bérlettámogatást a tanév idıtartamára kell megállapítani.  
 
(5) Az utazási bérlettámogatásra az a gyermek jogosult, aki Bátya, Alsószállás területén lakik.  
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 Hatályon kívül helyezte: 13/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatálytalan: 2014. január 1. 
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(6) Az utazási bérlettámogatás nyújtásáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. 
 
 

10/A. §18 (1) Bátya település közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkezı a tárgyévben 
60. életévét betöltı, vagy azt meghaladó helyi lakos december hónapban, egyszeri természetben 
nyújtott támogatásra jogosult.  
 

(1) A természetben nyújtott támogatás formáját a Képviselı-testület a költségvetési 
rendeletében határozza meg. 

 
10/B. §19 
(1) Az önkormányzat az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési 
kötelezettség alól részben vagy egészben a (2) bekezdés szerinti különös méltánylást érdemlı 
körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásnál különös méltánylást érdemlı körülményként kell figyelembe 
venni, ha az eltemettetésre köteles személy 
a) egyedülálló, vagy  
b) három, illetve annál több gyermek eltartásáról gondoskodik, és a háztartásában az egy fıre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, feltéve, hogy 
a köztemetés költségeinek megtérítése saját vagy családja létfenntartását veszélyezteti.” 
 

V. FEJEZET 
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 

11. § 
 

(1) Az Önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére a következı gyermekjóléti és 
szociális alapellátási formákat biztosítja: 

- gyermekjóléti szolgáltatás 
- étkeztetés 
- házi segítségnyújtás 
- családsegítés 
- nappali ellátás 
 
(2)20 Az Önkormányzat az Szt. 58/B. § (2) bekezdése szerint helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz 
létre, amelynek tagjai a polgármester, a jegyzı, a Bátyai Polgármesteri Hivatal szociális 
ügyintézıje, a Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézmény (a továbbiakban: Idısek Klubja) 
vezetıje, családgondozója, Bátya Község Önkormányzata mőszaki csoportvezetıje. 
 

(3) 21Az intézményi jogviszonyt az Szt. ide vonatkozó rendelkezései, valamint az Idısek 
Klubja szervezeti és mőködési szabályzata határozza meg. 
 

(4)22 Az Önkormányzat térítésmenetesen biztosítja: 
a) házi segítségnyújtást, 
b) nappali ellátást, 
c) családsegítést, 
d) gyermekjóléti szolgálatot. 
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21

 Módosította: 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos: 2015. március 1. napjától. 
22

 Módosította: 14/2015. (IX.21.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. szeptember 22. napjától. 



(5)23 A szociális étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj mértékét jelen 
rendelet 1. melléklete elkülönítetten tartalmazza a helyben étkezés, az elvitellel történı étkezés és a 
szállítás intézményi térítési díját. 
 
(6)24 Az Szt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott személy szociális étkeztetésre jogosult 

a) kora alapján: a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy  
b) egészségi állapota alapján: a háziorvos igazolása alapján egészségi állapota indokolja, vagy  
c) fogyatékosság alapján: fogyatékossági támogatásban vagy saját jogán magasabb összegő 

családi pótlékban részesül. 

(7)25 Az óvodai, valamint az iskolai étkeztetésért intézményi térítési díjat kell fizetni, amelynek 
mértékét jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza. 
 
(8)26 A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 151. §-ában meghatározott 50%-os normatív kedvezményben részesülı 
gyermekek részére az egyszeri meleg ebéd esetében az önkormányzat további 13 % kedvezményt 
biztosít az intézményi térítési díjból és a Gyvt. 151. §-ában meghatározott normatív 
kedvezményekben nem részesülı gyermekek részére az egyszeri meleg ebéd esetében az 
önkormányzat 40 % kedvezményt biztosít az intézményi térítési díjból. 

 
12. §27 

 
 

Átmeneti és záró rendelkezések 
 

13. § 
 

(1) Ez a rendelet 2012. július 10. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg hatályát veszti a 
képviselı-testület 2/2012. (II. 21.) számú és a 8/2011. (VII. 18.) számú önkormányzati 
rendelete. 

 
(2) A hatálybalépés napjától a rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévı, jogerıs határozattal 

még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell. 
 
Bátya, 2012. június 21. 
 
 
 
 Zsebics Ilona                                   dr. Magó Jenı                          
           polgármester                            jegyzı 
 
 
E rendelet kihirdetve: 2012. július 05. 
                          dr. Magó Jenı 

  jegyzı    
     

                                                           
23

 Módosította: 14/2015. (IX.21.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. szeptember 22. napjától. 
24

 Módosította: 14/2015. (IX.21.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. szeptember 22. napjától. 
25

 Módosította: 15/2015. (X.1.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. október 5. napjától. 
26

 Módosította: 15/2015. (X.1.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. október 5. napjától. 
27

 Hatályon kívül helyezte: 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2015. március 1. 

napjától. 

 



1. melléklet28  
 

Szociális étkeztetés (elvitel és szállítás) 
Judit Vendéglő - Kiszállítással  

1. 2. 3. 4. 5. 

Szolgáltatási  Normatív állami Költségvetési törvény 1 napra és 1 főre jutó  Intézményi térítési 

önköltség hozzájárulás szerinti nyilvántartási normatív hozzájárulás díj  

    napok száma Ft/fő/nap   

Ft/fő/nap Ft/fő/év   2 / 3 = 4 Ft/fő/nap 

          

771  55 360  251  221  470  

          

        Ebéd szállítási költsége:  180  Ft/szállítás/lakás   

     

     

Szociális étkeztetés (helyben) 
Judit Vendéglő - Kiszállítással  

1. 2. 3. 4. 5. 

Szolgáltatási  Normatív állami Költségvetési törvény 1 napra és 1 főre jutó  Intézményi térítési 

önköltség hozzájárulás szerinti nyilvántartási normatív hozzájárulás díj  

    napok száma Ft/fő/nap   

Ft/fő/nap Ft/fő/év   2 / 3 = 4 Ft/fő/nap 

Reggeli nélkül         

870  55 360  251  221  485  

          

Reggelivel         

950  55 360  251 221  565  

 Reggeli                           82 Ft        

     
     
     
     

Házi segítségnyújtás 
1. 2. 3. 4. 5. 

Szolgáltatási  Normatív állami Költségvetési törvény 1 napra és 1 főre jutó  Intézményi térítési 

önköltség hozzájárulás szerinti nyilvántartási normatív hozzájárulás díj  

    napok száma*óra FT/fő/óra   

Ft/fő/óra Ft/fő/év   2 / 3 = 4 Ft/fő/óra 

          

575  117 500  251*4 117  0  

     
     

Idısek nappali ellátása 
1. 2. 3. 4. 5. 

Szolgáltatási  Normatív állami Költségvetési törvény 1 napra és 1 főre jutó  Intézményi térítési 

önköltség hozzájárulás szerinti nyilvántartási normatív hozzájárulás díj  

    napok száma Ft/fő/nap   

Ft/fő/nap Ft/fő/év   2 / 3 = 4 Ft/fő/nap 

          

995  109 000  251  434  0  

 

Az 1. melléklet intézményi díjai az áfát tartalmazzák.   
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 Módosította: 3/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. április 1. napjától. 



 
     
      2. melléklet29 
       

ÓVODAI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA (kerekített) 2015. 

Diófa Vendéglı ajánlata alapján 
Tízórai bruttó nyersanyag költsége:     82 Ft  
Uzsonna bruttó nyersanyag költsége:   82  Ft 
Ebéd bruttó nyersanyag költsége:       362  Ft 
  

          

Kedvezmények 
Kedvezmény mértéke 

% 

Menza                
(1 étkezés) 
Ft/fı/nap 

Tízórai + 
menza           

(2 étkezés) 
Ft/fı/nap 

Tízórai+Menza  
+ Uzsonna 
(napközi)   

(3 étkezés) 
Ft/fı/nap 

Intézményi térítési díj (nyersanyagköltség) 
áfás ár 

  
  

360 445  525  

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülı gyermek 

100 ingyenes ingyenes ingyenes ingyenes 

Fogyatékos gyermek, vagy nevelésbe vett 
gyermek 

100 ingyenes ingyenes ingyenes ingyenes 

Három vagy több gyermekes családból, vagy 
olyan család, ahol az 1 fıre jutı jövedelem nem 
haladja meg a 89.408,-Ft-ot 

100 ingyenes ingyenes ingyenes ingyenes 

Három vagy több gyermekes családból, vagy 
olyan család, ahol az 1 fıre jutı jövedelem 
meghaladja a 89.408,-Ft-ot 

50+13 

50 % normatív 
kedvezmény, 

önkormányzati 
támogatás 

135 215 300 

A fenti kedvezményekbıl nem részesülı 
gyermek   

40  
önkormányzati 

támogatás 
215  300  380  

       

ÁLTALÁNOS ISKOLAI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA (kerekített) 2015. 

Diófa Vendéglı ajánlata alapján 

Tízórai bruttó nyersanyag költsége:     82 Ft  
Uzsonna bruttó nyersanyag költsége:   82  Ft 
Ebéd bruttó nyersanyag költsége:       445  Ft 
  

  

Kedvezmények 
Kedvezmény mértéke 

% 

Menza                
(1 étkezés) 
Ft/fı/nap 

Tízórai + 
menza           

(2 étkezés) 
Ft/fı/nap 

Tízórai+Menza  
+ Uzsonna 
(napközi)   

(3 étkezés)      
Ft/fı/nap 

Intézményi térítési díj (nyersanyagköltség) 
áfás ár 

  
  

445 525  610  

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülı gyermek 

100 ingyenes ingyenes ingyenes ingyenes 

Fogyatékos gyermek, vagy nevelésbe vett 
gyermek 

100 ingyenes ingyenes ingyenes ingyenes 
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 Módosította: 15/2015. (X.1.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2015. október 5. napjától. 



Három vagy több gyermekes családból  50+13 

50 % normatív 
kedvezmény, 

önkormányzati 
támogatás 

165  245  330  

A fenti kedvezményekbıl nem részesülı 
gyermek   

40 önkormányzati 
támogatás 

265  350  430  

       
A 2. melléklet intézményi díjai az áfát tartalmazzák.     
 



 

Bátya Község Önkormányzata 
6351 Bátya, Kossuth L. u. 20.                                                                                          3. melléklet30 
 

TELEPÜLÉSI LAKHATÁSI TÁMOGATÁS KÉRELEM 
Kérelmezı adatai: 
Név:............................................................................................................................................... 
Leánykori név: .............................................................................................................................. 
Születési hely: ...................................................  idı:.................................................................... 
Anyja neve: ................................................................................................................................... 
Családi állapot: nıtlen, hajadon, elvált, özvegy, élettárs ( a megfelelı aláhúzandó) 
Lakcíme:..........................................................................  telefonszáma:...................................... 
Tartózkodási helye: ....................................................................................................................... 
TAJ szám: .......................................................................  állampolgársága:................................. 
Kérelmezı idegenrendészeti státusza ( nem magyar állampolgár esetében ) 
  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı 
  EU kék kártyával rendelkezı 
  bevándorolt/letelepedett 
  menekült/oltalmazott/hontalan 
 
A kérelmezı családjában, a kérelmezıvel azonos lakcímen élık száma: ……..fı. 
 
Azok adatai (név, szül.hely,idı, családi kapcsolat): 
 

Sorszám név 
(születési 
neve) 

születési hely, 
idı 

anyja neve családi 
kapcsolat 
megnevezése 

TAJ szám 

1.  
 

    

2.  
 

    

3.  
 

    

4.  
 

    

5. 
 

     

6. 
 

     

 
A lakásban tartózkodás jogcíme: ................................................................. …………… 
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 Beiktatta: 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos: 2015. március 1. napjától. 



 
 

 

 
Jövedelmi adatok Ft-ban 

Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: .............................................................. Ft/hó. 
Kérelem indokolása:  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Büntetıjogi felelısségem tudatában nyilatkozom, hogy a kérelemben és a kérelem mellékleteiben 
közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben, mellékleteiben 
közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 10. § (7) bekezdése alapján az önkormányzat a megyei adóhatóság útján ellenırizheti. 
Bátya,  ..................................................  
    …………………………………… 

Háztartás tagjainak jövedelme  A jövedelmek 
típusai 

Kérelmezı 
jövedelme 1. 2. 3. 4. 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, és más 
foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 
jövedelem  

      

2. Közfoglalkoztatásból 
származó jövedelem. 

      

3. Társas és egyéni 
vállalkozásból, 
ıstermelıi, illetve 
szellemi és más önálló 
tevékenységbıl származó 
jövedelem. 

      

4. Táppénz, 
gyermekgondozási 
támogatások, tartásdíj 

      

5. Nyugellátások és egyéb 
nyugdíjszerő rendszeres 
szociális ellátások 

      

6. Önkormányzat, járási 
hivatal és  munkaügyi 
szervek által folyósított 
ellátások  

      

7. Egyéb jövedelem       

8. Összes jövedelem       



            az ellátást igénylı,  
 vagy törvényes képviselıjének aláírása 



 

Bátya Község Önkormányzata 
6351 Bátya, Kossuth L. u. 20.                                                                                          4. melléklet31 
 

TELEPÜLÉSI GYÓGYSZERTÁMOGATÁSI KÉRELEM 
Kérelmezı adatai: 
Név:............................................................................................................................................... 
Leánykori név: .............................................................................................................................. 
Születési hely: ...................................................  idı:.................................................................... 
Anyja neve: ................................................................................................................................... 
Családi állapot: nıtlen, hajadon, elvált, özvegy, élettárs ( a megfelelı aláhúzandó) 
Lakcíme:..........................................................................  telefonszáma:...................................... 
Tartózkodási helye: ....................................................................................................................... 
TAJ szám: .......................................................................  állampolgársága:................................. 
Kérelmezı idegenrendészeti státusza ( nem magyar állampolgár esetében ) 
  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı 
  EU kék kártyával rendelkezı 
  bevándorolt/letelepedett 
  menekült/oltalmazott/hontalan 
 
A kérelmezı családjában, a kérelmezıvel azonos lakcímen élı közeli hozzátartozók száma: 
……..fı. 
 
A közeli hozzátartozók adatai (név, szül.hely,idı, családi kapcsolat): 

Sorszám közeli hozzá-
tartozó neve  
(születési 
neve) 

születési 
helye, ideje 

anyja neve családi 
kapcsolat 
megnevezése 

TAJ szám 

1.  
 

    

2.  
 

    

3.  
 

    

4.  
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 Beiktatta: 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos: 2015. március 1. napjától. 

 



 
 
 

 
Jövedelmi adatok Ft-ban 

 
Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: .............................................................. Ft/hó. 
Kérelem indokolása:  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Büntetıjogi felelısségem tudatában nyilatkozom, hogy a kérelemben és a kérelem mellékleteiben 
közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben, mellékleteiben 
közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 10. § (7) bekezdése alapján az önkormányzat a megyei adóhatóság útján ellenırizheti. 

Közeli hozzátartozók jövedelme  A jövedelmek 
típusai 

Kérelmezı 
jövedelme 1. 2. 3. 4. 

Összesen 

9. Munkaviszonyból, és más 
foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 
jövedelem  

      

10. Közfoglalkoztatásból 
származó jövedelem. 

      

11. Társas és egyéni 
vállalkozásból, 
ıstermelıi, illetve 
szellemi és más önálló 
tevékenységbıl származó 
jövedelem. 

      

12. Táppénz, 
gyermekgondozási 
támogatások, tartásdíj 

      

13. Nyugellátások és egyéb 
nyugdíjszerő rendszeres 
szociális ellátások 

      

14. Önkormányzat, járási 
hivatal és  munkaügyi 
szervek által folyósított 
ellátások  

      

15. Egyéb jövedelem       

16. Összes jövedelem 
 

      



Bátya,  ..................................................  
 …………………………………………. 

             az ellátást igénylı,  
 vagy törvényes képviselıjének aláírása



 
Bátya Község Önkormányzata 
6351 Bátya, Kossuth L. u. 20.                                                                                       5. melléklet32 
 

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM 
Kérelmezı adatai: 
Név:............................................................................................................................................... 
Leánykori név: .............................................................................................................................. 
Születési hely: ...................................................  idı:.................................................................... 
Anyja neve: ................................................................................................................................... 
Családi állapot: nıtlen, hajadon, elvált, özvegy, élettárs ( a megfelelı aláhúzandó) 
Lakcíme:..........................................................................  telefonszáma:...................................... 
Tartózkodási helye: ....................................................................................................................... 
TAJ szám: .......................................................................  állampolgársága:................................. 
Kérelmezı idegenrendészeti státusza ( nem magyar állampolgár esetében ) 
  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı 
  EU kék kártyával rendelkezı 
  bevándorolt/letelepedett 
  menekült/oltalmazott/hontalan 
 
Az igényelt rendkívüli települési támogatás fajtája: 

  eseti gyógyszertámogatás,  
  hozzátartozó eltemetéséhez támogatás 
  egyéb igazolással alátámasztott rendkívüli okból (pl: súlyos betegség)  
  létfenntartási gond indokkal 

 
…………………………………………………………………………………………………............ 
A kérelmezı családjában, a kérelmezıvel azonos lakcímen élı közeli hozzátartozók száma: 
……..fı. 
A közeli hozzátartozók adatai (név, szül.hely,idı, családi kapcsolat): 

Sorszám közeli 
hozzátartozó 
neve  
(születési 
neve) 

születési 
helye, ideje 

anyja neve családi 
kapcsolat 
megnevezése 

TAJ szám 

1.  
 

    

2.  
 

    

3.  
 

    

4.  
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 Beiktatta: 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos: 2015. március 1. napjától. 

 



5.  
 

    

6.  
 

    

Jövedelmi adatok Ft-ban 

 
Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: .............................................................. Ft/hó. 
 
Kérelem indokolása:  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Büntetıjogi felelısségem tudatában nyilatkozom, hogy a kérelemben és a kérelem 
mellékleteiben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a 

Közeli hozzátartozók jövedelme  A jövedelmek 
típusai 

Kérelmezı 
jövedelme 1. 2. 3. 4. 

Összesen 

17. Munkaviszonyból, és más 
foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 
jövedelem  

      

18. Közfoglalkoztatásból 
származó jövedelem. 

      

19. Társas és egyéni 
vállalkozásból, 
ıstermelıi, illetve 
szellemi és más önálló 
tevékenységbıl származó 
jövedelem. 

      

20. Táppénz, 
gyermekgondozási 
támogatások, tartásdíj 

      

21. Nyugellátások és egyéb 
nyugdíjszerő rendszeres 
szociális ellátások 

      

22. Önkormányzat, járási 
hivatal és  munkaügyi 
szervek által folyósított 
ellátások  

      

23. Egyéb jövedelem       

24. Összes jövedelem 
 

      



kérelemben, mellékleteiben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján az önkormányzat a 
megyei adóhatóság útján ellenırizheti. 
 
Bátya,  .................................................. 
  

........................................................................  
                        az ellátást igénylı,  

 vagy törvényes képviselıjének aláírása 



 

Bátya Község Önkormányzata 
6351 Bátya, Kossuth L. u. 20.                                                                                    6. melléklet33 
 

UTAZÁSI BÉRLETTÁMOGATÁS KÉRELEM 
Kérelmezı adatai: 
Név:............................................................................................................................................... 
Leánykori név: .............................................................................................................................. 
Születési hely: ...................................................  idı:.................................................................... 
Anyja neve: ................................................................................................................................... 
Családi állapot: nıtlen, hajadon, elvált, özvegy, élettárs ( a megfelelı aláhúzandó) 
Lakcíme:..........................................................................  telefonszáma:...................................... 
Tartózkodási helye: ....................................................................................................................... 
TAJ szám: .......................................................................  állampolgársága:................................. 
Kérelmezı idegenrendészeti státusza ( nem magyar állampolgár esetében ) 
  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı 
  EU kék kártyával rendelkezı 
  bevándorolt/letelepedett 
  menekült/oltalmazott/hontalan 
 
A kérelmezı családjában, a kérelmezıvel azonos lakcímen élı közeli hozzátartozók száma: 
……..fı. 
 
A közeli hozzátartozók adatai (név, szül.hely,idı, családi kapcsolat): 
 

közeli hozzá-
tartozó neve  
(születési neve) 

születési helye, 
ideje 

anyja neve családi kapcso-
lat megnevezése 

TAJ szám 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és a kérelem mellékleteiben 
közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  
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  Beiktatta: 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos: 2015. március 1. napjától. 

 



 
Bátya, ...................................................... 

........................................................ 
                   kérelmezı aláírás 

 
A kérelemhez mellékelni kell: 
 
•  tanulói jogviszony igazolását a Bátyai Általáns Iskolában, vagy Bátyai Óvodában 
•  lakcímkártya bemutatása 
 


