
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 8/2016.(III.09.) önkormányzati rendelete 
a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2015.(III.01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 1. § (2) 
bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. 
§ (4) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) 
bekezdésében,  29. § (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: KET.) 74. 
§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetbeni támogatások 
rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 
11/2015.(III.01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:   
 

1. § 
 
Az Ör. 4.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: 
„/2/  a ./A Képviselő testület hatáskörébe tartozik: 

- a személyes gondoskodást nyújtó intézményekben végzett munka évenként történő 
értékelése, 
- lakást építeni szándékozó nagycsaládosok építési telekhez juttatása 
- jogorvoslat a rendeletben meghatározott esetben” 

 
2. § 

 
Az Ör. 5.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:  
 
„/1/  A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, a 

hatósági ellenőrzésre, továbbá az adatkezelésre a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény ( továbbiakban: Ket. ) 
rendelkezéseit az Sztv-ben a Gyvt-ben, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.20.) Korm. rendeletben /továbbiakban: Gyer./,a pénzbeli 
és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 
részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendeletben és a Balassagyarmat város 
területén lakást építeni szándékozó nagycsaládosok ingyenes építési telekhez juttatásának 
feltételeiről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott eltérésekkel, valamint az e 
rendeletben szabályozott kiegészítésekkel kell alkalmazni. Egyes hatáskörök gyakorlására és 
illetékességi kérdésekre a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat és hatáskörök ellátásáról, 
valamint a Balassagyarmati Járási Hivatal Járási Gyámhivatala szervezetéről és 
illetékességéről szóló 331/2006.(XII.23.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.” 

 
3. § 

 
Az Ör. 7.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép: 
„/1/ Települési támogatás 

a)  a létfenntartási gondok enyhítése; 
b)  a lakhatás támogatása; 
c) az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való részbeni 

hozzájárulás; 
d) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás; 
e) a gyermekek családban történő gondozásához, oktatással kapcsolatos költségeihez való 

hozzájárulás; 
f) lakás építése 
céljából nyújtható.” 

 
 



4. § 
 

Az Ör. 8.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: 
„/2/ természetbeni ellátás formái különösen 

- élelmiszer, étkezés biztosítása, 
- tüzelő segély,  
- közüzemi díjak átvállalása, 
- gyermekek tankönyv- és tanszerellátásának biztosítása,  
- közlekedési támogatás, 
- gyermekintézményeknél felhalmozott térítési díj kifizetése az intézmény 

részére 
- építési telek biztosítása lakást építeni szándékozó nagycsaládosok 

részére.” 
 

5. § 
 

Az Ör. az alábbi 14/A. §-al egészül ki:  
„14/A § 

Építési telek biztosítása lakást építeni szándékozó nagycsaládosok részére 
 

(1)  Balassagyarmat Város közigazgatási területén szociális célú építési telek biztosítható lakás 
építése céljából a balassagyarmati lakhelyű vagy a városban életvitelszerűen és hosszútávon 
letelepedni kívánó azon személyeknek, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek: 

a) az igénylővel közös háztartásban élő és a felépítendő új lakásba vele együtt beköltöző legalább 
három gyermeket nevelnek (szülői felügyeletet gyakorolnak), vagy legalább egy gyermeket 
nevelnek vagy várnak és vállalják, hogy – a kérelem benyújtásakor már meglévő gyermekeik 
számát is figyelembe véve – az ingatlan átruházási szerződés aláírásától számított öt éven belül 
legalább három gyermek  neveléséről fognak ilyen módon gondoskodni, 

b) családjukban az egy főre eső havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 500 %-
át nem haladja meg, 

c) igazolt munkahellyel és állandó jövedelemmel bírnak,  
d) igénybe veszik a 16/2016. (II.10.) Korm. rendeletben szabályozott családi otthonteremtési 

kedvezményt és a kérelemhez csatolt okiratokból, nyilatkozatokból megállapítható, hogy a 
rendelkezésükre álló források alapján a tulajdonukba kerülő telekre lakóingatlan felépítésére 
képesek,  

e) vállalják, hogy a kapott telken a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. 
rendelet 3. §-a szerinti méltányolható lakásigénynek megfelelő új lakóingatlant létesítenek. 

  
(2) Nem részesülhetnek támogatásban azok a kérelmezők, akik: 
a) más lakás / üdülő tulajdonnal rendelkeznek, (Kivéve ha kötelezettséget vállalnak annak 

értékesítésére és arra, hogy a befolyt vételárat az önkormányzat által biztosított telken építendő 
lakóház felépítésére vagy fennálló lakáscélú kölcsönük törlesztésére fordítják.), 

b) tulajdonában lévő összes vagyon értéke meghaladja a 10 M Ft-ot  
c) egyébként nem jogosultak a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. 

rendelet szerinti lakásépítési kedvezményre. 
 
(3) Az e rendelet alapján biztosított építési telket házastársak és élettársak kizárólag együttesen 

kérelmezhetik. Az ingatlan-átruházási szerződés megkötése esetén az együttes kérelmezők 
mindketten támogatott személlyé válnak. 

 
(4) Az építési telek biztosítására vonatkozó részletes szabályokat a Képviselő-testület külön 

önkormányzati rendeletben állapítja meg.” 
 
 
 



 
6. § 

 
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő második napon 

hatályát veszti. 

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépéskor már folyamatban lévő, de még el nem bírált 
ügyekben is alkalmazni kell. 

 

 
 Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea:/ 
       polgármester        jegyző 
 
 
Kihirdetve: 
Balassagyarmat, 2016. március 09.     /: dr. Varga Andrea :/ 
          jegyző 
 


