
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
______/2011. (X.13.) önkormányzati rendelete 

( t e r v e z e t )   
 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen  
módosított  

5/1993. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról   
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 16. §-ban foglalt és a 
többszörösen módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) felhatalmazása alapján a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 5/1993. (VI.25.) 
önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 
 

1. §   
 

A rendelet 10. §-a helyébe a következő 10. § lép:  
 
„ 10. §. (1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az 
általuk lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos 
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.  
 Az önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt 
  a)  az Sztv. 38. § (1)-(8)bekezdésében meghatározott feltételek szerinti jogosul- 
                           taknak (normatív lakásfenntartási támogatás) 

b) az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személyeknek.  
 
           (2) A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában 
kell nyújtani, mely történhet a támogatott választása szerint  
  a) közüzemi szolgáltatók felé közvetlen átutalással havonta, illetve kivételes 
méltánylást érdemlő esetben – a fizetési kötelezettség felmerülésének időpontjában – egy- 
összegben, vagy 
                       b) szilárd tüzelőanyag vásárlása esetén erre a célra felhasználható utalvány 
nyújtásával, amely október 1. és március 31. közötti fűtési időszakra egy összegben kerül 
kiadásra, április l. és szeptember 30. közötti időszakra  pedig havonta.   
 
 

2. § 
 
A rendelet 31. §-a helyébe  az alábbi 31. § lép:  
 
„31. §  Vásárlási utalvánnyal kapcsolatos eljárási szabályok  
 

(1) E rendelet által meghatározott szociális célú vásárlási utalvány közokiratnak minősül, 
ellenértékének megtérítésére az önkormányzat felelősséget vállal.  

 
(2) Az utalvány az azon feltüntetett számú személyi igazolvánnyal együtt érvényes.  

 



(3) Az utalvány azon kereskedelmi egységekben váltható be, amelynek üzemeltetőjével a 
jegyző előterjesztése alapján a polgármester megállapodást kötött.  

 
(4) Az utalvány a segélyezettet élelmiszer, tisztálkodó szerek, ruhanemű, tanszer-, tüzelő 

vásárlására jogosítja fel.  
 

(5) Az utalvány egyéb célra nem használható fel, arra élvezeti cikket, alkoholtartalmú italt 
vásárolni tilos. Az utalvány sem egészben, sem részben készpénzre nem váltható át, 
másra át nem ruházható.  

 
(6) Az utalvány 100.-, 500.-, 1.000-, 5.000.-Ft-os címletekben, címletenként eltérő 

színben, nyomdai előállítással készül 100 lapos tömbökben. Az utalvány előre 
sorszámozott, szigorú számadású nyomtatványként kezelendő a Polgármesteri 
Hivatalban.  

 
(7) Az utalvány három részből áll a következők szerint:  

 
a/ Tőszelvény, annak tartalma: 

aa/ utalvány értéke, 
ab/ sorszáma.  

            A tőszelvény minden esetben a tömbben marad.  
 
 b/ Vásárlási utalvány, annak tartalma:  

ba/ kibocsátó önkormányzat megnevezése és számlaszáma, 
bb/  utalvány sorszáma, 
bc/  „Vásárlási utalvány” elnevezése és névértéke, 
bd/  az utalvány alapján vásárolható árucikkek, fizetési lehetőségek felsorolása, 
be/  felhasználási korlátozások, 
bf/  az utalvány érvényességi ideje, 
bg/  vásárlásra, felhasználásra jogosult személy személyi igazolványának száma, 
bh/  kiállítás kelte, 
bi/  a kiállító aláírása, 
bk/ a Polgármesteri Hivatal hivatalos bélyegzője 

 
c/ Ellenőrző szelvény, annak adatai:  

ca/  utalvány értéke és annak sorszáma,  
cb/ segélyezett neve és lakcíme   

 
(8) A Polgármesteri Hivatal eljáró dolgozója a (7) bekezdés b/ pontja szerint kitöltött 
utalványt az ellenőrző szelvénnyel együtt adja át a kedvezményezett részére, melyről a 
bizonylati rend szabályai szerint nyilvántartást vezet. Az utalványok átvételét a segélyben 
részesülőknek aláírásukkal igazolniuk kell.  
 
(9)A Polgármesteri Hivatal a kereskedelmi egységektől átvett utalványok ellenértékét az 
ellenőrző szelvények alapján egyenlíti ki.  
 
(10) Az utalványtömbök elkészítéséről, bizonylati rendjének megszervezéséről és 
szabályozásáról, az utalványok felhasználásával kapcsolatos egyéb ügyviteli kérdések 
rendezéséről a jegyző gondoskodik.  
 



(11) Az utalványt a kiállítástól számított 6 hónapon belül lehet felhasználni (érvényességi 
idejük 6 hónap). A fenti határidő jogvesztő.   
 

3.  § 
 
Ez a rendelet 2011. október 14-én lép hatályba.  
 
 
Füzesgyarmat, 2011. október 6. 
 
 
 
              Bere Károly       Botlik Tiborné 
              polgármester                                                                              jegyző      
 
 
 

A rendelet-módosítás tervezet indokolása 
 

A Képviselő-testület kezdeményezésünknek megfelelően 2011. 09. 08-án tartott ülésén 
hatályon kívül helyezte a helyi lakásfenntartási támogatást, ezzel együtt azonban hatályon 
kívül helyezésre kerültek az eljárási szabályok is, amit indokoltnak tartunk rendeletünkben 
szabályozni.  
2011. 02. 17-én tartott képviselő-testületi ülésen pedig szintén kezdeményezésünkre hatályon 
kívül helyezte a testület a szociális rendeletünkből a vásárlási utalványra vonatkozó 
szabályokat. A hatályon kívül helyezést  akkor azért javasoltuk, mert több éve nem került sor 
utalvány kiadására.  
 
2011. szeptember 1-től jelentősen változtak a normatív lakásfenntartási támogatás szabályai.  
Az új szabályozás szerint a lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális 
ellátás formájában kell nyújtani.. Eddig is bevált gyakorlat volt a lakásfenntartási 
támogatásnak a közüzemi szolgáltatókhoz való utalása, mely  természetbeni ellátást jelent.  
Településünkön azonban a lakosság jelentős része vegyes tüzelést alkalmaz, melyhez 
szükséges tűzifára eddig pénzbeli ellátásként nyújtottuk a lakásfenntartási támogatást. Az új 
rendelkezésnek azonban csak úgy tudunk eleget tenni, ha utalvány formájában nyújtjuk a 
lakásfenntartási támogatást azoknak az igénylőknek, akik tűzifára szeretnék költeni. Továbbá 
bízunk abban, hogy ezzel jobban elérhetővé válik a támogatás rendeltetésszerű felhasználása.  
Fentiek miatt szükségessé vált a vásárlási utalvánnyal kapcsolatos eljárási kérdések 
szabályozása. Az utalványt azon kereskedelmi egységekben, illetve egyéb forgalmazóknál 
lehet beváltani, akikkel a polgármester megállapodást köt.  
 
Kérjük a T. Képviselő-testületet a rendelet-módosítás tervezetének megtárgyalására és 
döntésének meghozatalára.  
 
Füzesgyarmat, 2011. október 6. 
 
 
 
                   Bere Károly                                                                       Homoki Imréné 
                   polgármester                                                                      szoc.csop.vez. 


