
1Óf e h é rt Ó i  Kr Ó n i K a

2015. március V. éVfolyam 1. szám

Közmeghallgatás

A hagyományoknak megfelelően az idei évben január 19-én tartotta önkor-
mányzatunk képviselő-testülete a közmeghallgatással egybekötött falugyűlését. 
A fórumot a lakosság élénk érdeklődése kísérte, ahol Simon József polgármester 
tájékoztatta a lakosságot a képviselő-testület elmúlt évben végzett munkájáról, 
valamint az önkormányzati törvényben foglalt kötelezettségeknek eleget téve fel-
vázolta a 2015. év terveit, feladatait. Ezt követően a jelenlévő állampolgárok véle-
ményt nyilvánítottak, illetve kérdéseket intéztek a képviselő-testület felé.

Tisztelt Ófehértói Polgárok!

A közelgő ünnepek alkalmából településünk 
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében 

mindenkinek Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánok!
Tisztelettel: 

Simon József 
polgármester

Szuhanics Albert: Feltámadás

Aki elhunyt, mindörökre távozott,
legyen az bár áldott, avagy átkozott.
Minden holttest az enyészet étele,
soha nem lesz annak már új élete.

Csak a lélek, csak a szellem él tovább,
az is inkább odaát, mint ideát.
Meglehet hogy új testbe fog születni,
más ember lesz, mert mások a szülei.

Nagy csoda, hogy Jézus Krisztus feltámadt,
isteni tett, örömhír a világnak!
Nem tudhatjuk, ez pontosan hogy történt,
mert biztosan nem ismerünk sok törvényt.

A természet törvényei végesek?
Hisz e fölött nem tudjuk, hogy s mért esett.
Aki hisz, azt követik majd nagy csodák,
már a földön létezik egy másvilág.

A Mi Urunk azt üzente népének,
hogy hit által bizonyságot nyerének.
Az Úr napján feltámadt a halálból,
emlékezzünk mindörökre hálából!

Az idei évben is 
„Fehérakác Napok”

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy Önkormányzatunk Képviselő-tes-
tülete a hagyományoknak megfelelően 
az idei évben is megrendezi a „Fehér-
akác Napokat”. A rendezvény tervezett 
időpontja 2015. május 29-30. A rész-
letes programról később adunk infor-
mációt.

Új utcanevek településünkön
Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a törvényi kötelessége-

inek eleget téve 2015. év március 1-től a település három utcájának nevét volt 
köteles megváltoztatni:

Az utcanevek megváltoztatására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 14. §-a alapján kerül sor.

„14. § 4 (1) A 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásának 
részletes szabályait, ha e törvény másként nem rendelkezik, jogszabályok tartal-
mazzák.      
(2) A 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve köz-

intézmény nem viselheti 
a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendsze-

rek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy 
b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi ön-

kényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal. 
A Képviselő-testület a törvényi előírásnak megfelelően:
• megtárgyalta	a	lakosság	véleményét	is	tartalmazó	előterjesztést	és	az	alábbi

döntést hozta
• az	 ófehértói	 „Úttörő	 utca”	 elnevezésű	 közterületének	 nevét

2015. március 1. hatállyal „Szent István utca” névre változtatja meg.
• az	 ófehértói	 „Sallai	 utca”	 elnevezésű	 közterületének	 nevét

2015. március 1. hatállyal „Jókai Mór utca” névre változtatja meg.
• az	 ófehértói	 „Vöröscsillag	 utca”	 elnevezésű	 közterületének	 nevét

2015. március 1. hatállyal „Orgona utca” névre változtatja meg.
Folytatás a 2. oldalon
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Önkormányzati hírek – események 
Az új utcanevek lakosságot érintő változásai:

Folytatás az 1. oldalról
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 

1992.	évi	LXVI.	törvény	a	személyi	azonosító	alcíme	13./A	§-a	a	követke-
zők szerint rendelkezik:
13/A. § A helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jelleg 

változása vagy területszervezési eljárásban hozott döntés miatt költözéssel 
nem járó lakcímváltozás esetén a címváltozásnak megfelelő személyi azo-
nosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt a címváltozás szerinti lakó 
vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal hivatalból állítja ki és 
kézbesíti a polgár részére.

A fenti törvénymódosításnak megfelelően a lakosságot a közigazgatási 
címek átvezetése valamint a személyi azonosító kiállításnak költsége nem 
terheli, a polgárok részéről további ügyintézést nem igényel.

Amelyik lakos rendelkezik gépkocsival, a forgalmi engedélyében törté-
nő lakcímváltozás iránt intézkednie kell. Amennyiben az érintett utcákban 
egyéni vállalkozása, gazdasági társasága van, akkor annak székhelye, telep-
helye, postai címének megváltozásának bejegyzéséről intézkednie kell. Ha 
a gazdasági tevékenység végzése működési engedély, telepengedély vagy 
más hatósági engedély köteles, akkor az azokban megjelölt közterület ne-
vek megváltoztatása miatti cseréjét is meg kell tenni. A lakosok különböző 
pénzintézetekkel kötött szerződéseikben illetve a közszolgáltatók irányába 
az adatok változását be kell jelenteni. az adott hatóságnál, szervnél, pénz-
intézetnél az új adatok bejegyzésének eljárása az ügyfél bejelentése alapján 
indul meg. A névváltoztatást követően szükséges az érintett lakosok tel-
jes körű tájékoztatása, lakcímigazolvány, forgalmi engedély cseréje, egyéni 
vállalkozás adatváltozásának nyilvántartásba vétele, a telepengedély cseréje 
valamint a működési engedély cseréje. Gazdasági Társaság esetén alapító 
okiratot/alapszabályt	kell	módosítani,	közjegyzői,	ügyvédi	költség,	esetleges	
cégbírósági eljárás díja az ügyfelet terheli.

Ingatlan-nyilvántartás adatainak megváltozása:

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv. 27.§ szerint:
27. § (1) Az ingatlan adatainak, valamint az ingatlan-nyilvántartásba be-

jegyzett jogosult nevének (cégnevének) és lakcímének (székhelyének vagy 
telephelyének) a megváltozását az ingatlanügyi hatóság az érdekelt bejelen-
tése vagy megkeresés alapján vezeti át az ingatlan-nyilvántartásban.      

(2) Hivatalból vezeti át - a (6) bekezdésben és a 28. § (1) bekezdésében 
foglaltakra figyelemmel - az ingatlanügyi hatóság     

a) az ingatlan határvonalában, területében, a földrészlet művelési ágá-
ban - ide nem értve a művelés alól kivett területet - és a föld minő-
ségében bekövetkezett, helyszíni ellenőrzés alapján megállapított,      

b) a hatósági nyilvántartásból, különösen a személyiadat- és lakcím-
nyilvántartásból vagy a cégnyilvántartásból történő adatátvétellel 
a jogosult adatában bekövetkezett azon változásokat, amelyeket 
eljárása során észlel.      

(3) Az ingatlan tulajdonosa, az állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv vagy 
a vagyonkezelő, illetőleg a használó a változás bekövetkezésétől, illetőleg 
a tudomásszerzéstől számított harminc napon belül köteles bejelenteni 
az ingatlanügyi hatóságnak

a) az ingatlan határvonalában, területében, továbbá a földrészlet mű-
velési ágában - ideértve a művelés alól kivett területet is - és a föld 
minőségében bekövetkezett változást,     

b) a nyilvántartás tárgyát képező épület, építmény létesítését, illetve 
lebontását.     

(4) A jogosult - a (3) bekezdésben meghatározott határidőben - köteles 
bejelenteni nevének (cégnevének), illetve lakcímének (székhelyének vagy 
telephelyének) megváltozását. A bejelentésében a jogosult személyi azo-
nosítóját, illetve statisztikai azonosítóját is fel kell tüntetni.     

(5) Nincs szükség külön bejelentésre, ha a (3) és (4) bekezdés szerinti válto-
zás hatósági határozaton alapul, illetőleg a tulajdonjog, a vagyonkezelői 
jog változásával kapcsolatos, feltéve, hogy ennek bejegyzését az érdekelt 
harminc napon belül kéri. 

(6)  Az ingatlan adataiban hatósági határozattal, a település közigazgatási, 
illetve belterületi határának módosításával kapcsolatban bekövetkezett 
változások átvezetése iránt az erről szóló döntést hozó szerv keresi meg az 

ingatlanügyi hatóságot.      
(7) Az ingatlanügyi hatóság a lakcímre is kiterjedő adatfelhasználás esetén 

az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett lakcímadatot - az adatfelhasz-
nálást megelőzően - összeveti a személyiadat- és lakcímnyilvántartást 
vezető hatóság nyilvántartásában szereplő adattal. Ha az ingatlan-nyil-
vántartásba bejegyzett lakcímadat nem egyezik meg a személyiadat- 
és lakcímnyilvántartásban szereplő adattal, az ingatlanügyi hatóság a 
személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adatot használja fel, 
és az adatváltozást az ingatlan-nyilvántartáson hivatalból átvezeti. 
Az utcanév változás esetén tehát a képviselő-testület határozata alap-

ján az utcanevek változását a KCR (központi Címregiszter Rendszeren) 
keresztül az önkormányzat jegyzője saját hatáskörében átvezeti a nyilván-
tartásokon és miután a felettes szerv jóváhagyja a Nyíregyházi Földhiva-
tal már az új közterület névvel ellátott tulajdoni lapokat fogja kiadni az 
ügyfél kérelmére.

Életbe lépett az új szociális rendelet
ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2015. (II.26.) számú rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális és egyes személyes gondos-
kodást nyújtó ellátásokról

Ófehértó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igaz-
gatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) be-
kezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 
26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésé-
ben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, 23. § (5) bekezdés 11. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya

1. § (1) Ezen rendelet hatálya az Ófehértó Község Önkormányzata 
közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szoctv.) 3. § (1)–(3) bekezdése szerinti, valamint a gyermekek védel-
méről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosultakra 
terjed ki.

(2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott 
személyeken kívül az Ófehértó Község Önkormányzata területén 
bejelentett lakóhellyel rendelkező és a bejelentett tartózkodási helyén 
életvitelszerűen lakó gyermek védelmében is. 

(3) A lakóhely megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcím-
nyilvántartás adatai irányadóak. 

2. Hatásköri szabályok
2. § Az e rendeletben szabályozott önkormányzati szociális feladat- és 

hatásköröket  az Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testü-
letének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati 
rendelet alapján átruházott hatáskörébenÉletbe lépett az új szociális 
rendelet

(1) a rendkívüli települési támogatás esetében a polgármester,
(2) a települési támogatás esetében a Szociális és Egészségügyi bi-

zottság gyakorolja.
3. A támogatások rendszere

3. § (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli és 
természetbeni szociális támogatás nyújtható.

(2) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Képviselő-testület az 
arra jogosult személynek

a) pénzbeli ellátásként
aa) lakásfenntartási települési támogatást,
ab) rendkívüli települési támogatást,

folytatás a 4. oldalon
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Tájékoztatás!
Az intézménybe történő 
beiratkozás időpontja 
a	2015/16-os	tanévre:
2015. április 13-17.

Ovi híradó 
Január: Szülői értekezletet tartottunk, a 
vendégünk	Sándorné	Miklós	Veronika	
tanítónő volt. Az érdeklődő szülők tájé-
koztatást kaptak a gyerekek iskolába lé-
péséhez szükséges fejlettségről, az iskola 
elvárásairól a gyermekekkel szemben. 
(Szomorúan tapasztaltuk, hogy a szülők 
egy részét nem foglalkoztatja gyermeké-
nek az iskolai életre való felkészítése.)

Február: „Itt a farsang, áll a bál” projekt 
hét gazdagította intézményünk életét. 
Programjaink:
•	 tréfás vetélkedők délelőttje
•	 télűző kolompolás, KISZE- báb 

égetéssel
•	 Pap Rita és Bodnár Attila zenés 

műsora
•	 farsangi délután a szülőkkel, ahol az 

iskola nyolcadikos tanulói nyitó tán-
cot mutattak be,

majd a csoportok előadták táncos, ze-
nés, jelmezes műsorukat. Farsangi rendez-
vényünk bevétele: 31 800 Ft volt, melyet 
udvari játékok vásárlására fogunk fordítani.
Március: Az óvodásokkal is megemlékez-

tünk 1848-as szabadságharc hőseiről. Az 
emlékműnél elmondtuk a tanult verse-
ket, dalokat. Feldíszítettük az emlékmű 
környékét a gyerekek és az óvónénik által 
készített nemzeti színű jelképekkel.

Az intézmény dolgozói részvételével 
szakmai napot rendeztünk, melyen a pe-
dagógusok minősítéséről konzultáltunk. 
A munka után egy kis kikapcsolódásra is 
sor került.

Nyílt napokat tartottunk 2015.03.23-
27-ig. A program keretében a szülők szá-
mára is bemutattuk mindennapjainkat, az 
óvodai tevékenységben figyelhették meg a 
szülők saját gyereküket, tevékenységüket.

Hírek, információk intézményeink életéből

Január:
•	 18	 gyerek	 jutalomból	 ingyenes	 színházi	

műsort nézett meg Nyírbátorban, a szállí-
tást az önkormányzat biztosította

•	 Két	 napos	 Szervezetfejlesztési	 trénin-
gen vett részt valamennyi pedagógus a 
TÁMOP	3.1.4/B	pályázat	keretében

•	 48	tanuló	az	iskola	történetében	először	él-
vezhette a korcsolyázás örömeit a nyíregy-
házi jégpályán. A program ingyenes volt 
valamennyi résztvevő számára.

•	 A	 Magyar	 Kultúra	 Napja	 alkalmából	
együtt szavaltuk el a Himnuszt, melyet egy 
időben, az ország több iskolájában hozzánk 
hasonlóan mondtak a diákok

Február:
•	 Hagyományos	 farsangi	 mu-

latsággal búcsúztattuk a telet.  
A bálon az osztályok mellett a 8. osztályo-
sok keringőt mutattak be. A táncot betaní-
totta Szarvasné Cserepes Margit.

Március:
•	 Nemzeti	 ünnepünk	 tiszteletére	 15-én	 az	

1848-as szabadságharc hőseire irodalmi 
műsorral emlékeztünk. A műsort betaní-
totta Guti Emese. 

•	 Családi	sport	délutánt	és	kézműves	foglal-
kozást tartottunk, ahol a szülők is aktívan 
bekapcsolódtak a feladatok végrehajtásába.

Dr. Mező Ferenc országos szellemi 
Diákolimpia

Az idei évben március 14-én (szombaton) 
Egerben a Megyeháza dísztermében rendezték 
a	dr.	Mező	Ferenc	szellemi	diákolimpia	III-IV.	
korcsoportos országos elődöntőjét. Az Ófehér-
tói Általános Iskola három év után nevezett a 
vetélkedőre. Az utolsó részvételünk óta meg-
változott a lebonyolítás. Hét fordulón keresztül 

Iskolai hírek – események
online feladatmegoldásban kellett tudásunkat 
próbára tenni. Az országban 70 iskola töltötte 
ki a feladatlapokat; a legjobb 24 csapatot hívták 
meg az országos elődöntőre. A keleti régió 12 
csapata Egerben mérte össze tudását. A téma-
körök felölelték az olimpiatörténet szinte teljes 
egészét. Első feladatként egy 3 perces prezentá-
ciót tartottunk Hajós Alfrédról. A zsűri külön 
kiemelte bemutatónk egyéni stílusát. Az írásbeli 
feladatok dr. Mező Ferenc életéről, a magyar 
öttusázókról, az 1972-es Münchenben rende-
zett olimpiáról, és a Nanjing-i ifjúsági olimpi-
áról kérdezték a vetélkedőket. Iskolánkat négy 
fő képviselte: Bora Gergő, Bora Miklós Bence 
6.	osztályos	és	Kupi	Vanda,	Szabó	Nikoletta	5.	
osztályos tanulók. Az ellenfeleink mind nagy-
városi iskolákból jöttek és idősebbek voltak a 
mieinknél. Ennek ismeretében az elért 6. helye-
zésünk tiszteletet parancsol. A gyerekek meg-
tapasztalták a verseny hangulatát, tapasztalatot 
szereztek és motiváltak lettek a jövőre nézve. A 
következő tanévben a célunk az országos dön-
tőbe kerülés. A vetélkedő végén közös fényké-
pet készítettünk a zsűri elnökével, Sike András 
olimpiai bajnok birkózóval. Tanulóinkat felké-
szítette: Pazonyi György 

Tisztelt Szülők!
Tájékozatom Önöket, hogy az általános 

iskolai beiratkozás ideje:
2015. április 16-17. (csütörtök, péntek) 

8.00-16.00 óráig
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentu-

mok szükségesek: 
•	 a gyermek nevére kiállított lakcímkártya 
•	 születési anyakönyvi kivonat
•	 TAJ-kártya
•	 óvodai szakvélemény
•	 nevelési tanácsadás keretében végzett isko-

laérettségi szakértői vélemény 
•	 sajátos nevelési igényű gyermekek esetében 

a Szakértői Bizottság szakértői véleménye. 
Az intézményben kitöltendő nyilatkozatok:
•	 nyilatkozat életvitelszerű lakcímről 
•	 nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog 

gyakorlására (A Polgári Törvénykönyvről 
szóló	2013.	évi	V.	törvény	XVIII.	fejezet)	

•	 nyilatkozat	 erkölcstan/hit-és	 erkölcstan	
tantárgyak oktatásáról

•	 Aki gyermeke részére diákigazolványt sze-
retne igényelni, keresse fel a gyermekkel 
együtt az illetékes Okmányirodát a szük-
séges adatlap és fénykép elkészítéséhez. 
A diákigazolvány elkészítésének költsége  
1400 Ft, amit az iskolában kell kifizetni.

Pálvölgyiné Hajzer Irén, intézményvezető
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Ófehértó települést a 
Magyar Élelmiszerbank 

Egyesület támogatja

Anyakönyvi hírek

folytatás a 2. oldalról
b) természetbeni ellátásként

bb) rendkívüli települési támogatást,
bc) köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítést

(a továbbiakban együtt: szociális támogatások) állapít meg, külön jog-
szabályban, valamint az e rendeletben meghatározott feltételek szerint.

4. Eljárási szabályok
4. § (1) E rendeletet a Szoctv.-vel, a pénzbeli és természetbeni szociális 

ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 
részletes	szabályairól	szóló	63/2006.	(III.	27.)	Korm.	rendelettel	(a	to-
vábbiakban:	Vhr.),	az	egyes	pénzbeli	szociális	ellátások	elszámolásának	
szabályairól	szóló	62/2006.	(III.	27.)	Korm.	rendelettel,	a	Gyvt.-vel,	
valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabá-
lyairól szóló 2004. évi CXL. törvénnyel együtt kell alkalmazni.

(2) A szociális támogatások megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rend-
szeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem – ha e rende-
let eltérő szabályt nem állapít meg – egész évben folyamatosan benyújt-
ható postai küldeményként vagy személyesen az Ófehértói Polgármesteri 
Hivatal szociális ügyintézőjénél (a továbbiakban: Eljáró hatóság).

5. § (1) A kérelem elbírálásához az Eljáró hatóság köteles bekérni a Szoctv.-
ben,	a	Vhr.-ben,	valamint	a	jelen	rendeletben	meghatározott	iratokat.

(2) A szociális támogatások megállapításakor a jövedelem számításánál 
irányadó időszakra a Szoctv. 10. §  (2)–(5) bekezdésében foglaltakat 
kell alkalmazni.

(3) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden eset-
ben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat.

(4) A jövedelmet az alábbi módon kell igazolni:
a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkál-

tató által kiállított nettó jövedelemigazolással vagy munkabér 
jegyzékkel,

b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hó-
napját közvetlenül megelőző, adóbevallással lezárt évben szer-
zett	jövedelemről	a	Nemzeti	Adó	és	Vámhivatal	igazolásával	és	
a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozattal,

c) álláskeresési támogatás esetén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 
Kormányhivatala Munkaügyi Központja Baktalórántházi Ki-
rendeltsége (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) megállapí-
tó határozatával és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás 
összegét igazoló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal,

d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás ese-
tén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvénnyel 
(nyugdíjösszesítő), bankszámlakivonattal,

e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyúj-
tását megelőző havi összegről szóló szelvénnyel vagy bankszám-
lakivonattal,

f ) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi 
postai feladóvevénnyel vagy bankszámlakivonattal vagy az ösz-
szeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett 

nyilatkozattal,
g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló 

szakorvosi igazolással,
h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósá-

gi végzéssel, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról 
szóló szülői egyezségről kiállított irattal,

i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megye Kormányhivatala Baktalórántházi Járási 
Gyámhivatalának határozatával,

j) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által 
kiállított igazolással,

k) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem 
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap 
alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozattal,

l) amennyiben a kérelmező, nagykorú közeli hozzátartozója vagy 
a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó nagykorú más 
személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről 
szóló nyilatkozattal és a Munkaügyi Központ igazolása arról, 
hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,

m) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége 
tudatában tett nyilatkozattal (a továbbiakban együtt: jövede-
lemigazolás).

6. § (1) Nincs szükség igazolásra, ha az adatok az Eljáró hatóság nyilván-
tartásában fellelhetőek.

(2) Az Eljáró hatóság a döntését a benyújtott kérelem és annak mellékletei 
alapján hozza meg. Szükség esetén környezettanulmányt kell beszerezni.

(3) Amennyiben a kérelmező a döntéshez szükséges igazolásokat, iratokat 
felszólítás ellenére – a felszólításban meghatározott időpontig – nem 
bocsátja az Eljáró hatóság rendelkezésére, vagy a környezettanulmány 
elkészítését nem teszi lehetővé, az eljárást az Eljáró hatóság megszünteti 
vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

7. § E rendeletben foglalt fogalmak értelmezésére a Szoctv. 4. §-ában és a 
Gyvt. 5. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

5. A jogosulatlanul igénybevett támogatás megtérítése
8. § (1) A jogosulatlanul igénybevett támogatás megtérítésével kapcsolat-

ban a Szoctv. 17. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A hatáskört gyakorló szerv a kötelezett kérelmére a határozatát egy íz-

ben méltányosságból módosíthatja oly módon, hogy a visszafizetendő 
összeg mértékét csökkentheti, elengedheti, vagy részletfizetést engedé-
lyezhet, feltéve, hogy az igénybevételtől egy év még nem telt el és a 
visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely az adós vagy családja 
megélhetését veszélyeztetné, vagy amelyben ismételten szociális gon-
doskodásra szorulna. A részletfizetés időtartama nem lehet hosszabb 
12 hónapnál.

(3) A hatáskört gyakorló szerv döntése ellen a Képviselő-testülethez cím-
zett – a döntés közlésétől számított 15 napon belül az Eljáró hatóságon 
benyújtott vagy postai úton eljuttatott – illetékmentes fellebbezéssel 
lehet élni.


