
 
Beloiannisz Község Önkormányzata

Képviselő-testületének
9/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete

a 2013. évben nyújtott karácsonyi támogatásról

Beloiannisz Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
törvényi  felhatalmazáson  alapuló  jogalkotói  hatáskörében,  a  szociális  igazgatásról  és  a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.§  (1)  bekezdésében  megállapított  feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:

1. §
(1)  Beloiannisz Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évben a 2. §-
ban meghatározott személyeket karácsonyi támogatásában részesíti.
(2) A karácsonyi támogatásra a 2. §-ban említett személyek kérelem benyújtása nélkül alanyi 
jogon jogosultak.
(3) Az Önkormányzat a támogatást „karácsonyi utalvány” elnevezésű vásárlási utalványban 
nyújtja,  melyet  az  utalványon  feltüntetett  beloianniszi üzletekben  lehet  levásárolni  2013. 
november 28 -tól 2013. december 27-ig. Az utalvány szeszes ital és dohánytermék vásárlására 
nem fordítható, az utalvány készpénzre nem váltható.
(4) A 2. § (1) bekezdésben meghatározott jogosult részére egyszeri támogatásként ezerötszáz 
forint névértékű karácsonyi utalvány kerül átadásra 2013. december 6. napjáig.
(5) A  karácsonyi  utalványok  elkészítéséről  és  a  jogosultak  részére  történő  átadásról  a 
polgármester gondoskodik 2013. december 6. napjáig.

2. §
(1) Jövedelmi helyzetre tekintet nélkül karácsonyi utalványra jogosult az a 2013. december 
01.  napján  beloianniszi  állandó  lakóhellyel  rendelkező,  életvitelszerűen  Beloiannisz 
községben élő személy, aki:
a) a 70. életévét betöltötte
b) tárgyév november 24-ig beérkezett és elbírált kérelme alapján tárgyévben lakásfenntartási 
támogatásban részesül,
c)  tárgyév  november  24-ig  beérkezett  és  elbírált  kérelme  alapján  tárgyévben  rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek vagy fiatal felnőtt.
d)  tárgyév  november  24-ig  beérkezett  és  elbírált  kérelme  alapján  aktív  korúak ellátásban 
részesül
e) tárgyévben november 24-ig beérkezett és elbírált kérelme alapján a tárgyévben átmeneti 
segélyben, vagy temetési segélyben részesült,
f) tárgyév november 24-ig beérkezett és elbírált kérelme alapján ápolási díjban részesül
g) tárgyév november 24-ig beérkezett és elbírált kérelmek alapján a tárgyévben méltányossági 
közgyógyellátásban részesül
h) tárgyév december 31.-ig a 3. életévét nem töltötte be. 
(2) Az utalvány átvételre az (1) bekezdésben meghatározott 
a) cselekvőképes személy személyesen, 
b) korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen jogosult a törvényes képviselője útján
jogosult.
(3)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  lakóhely  megállapítása  szempontjából  a  személyi  adat-  és 
lakcímnyilvántartás adatai az irányadóak.
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3. §
(1) A karácsonyi utalvány 1.500.-Forintos címletben készül. 
(2) A karácsonyi utalvány az alábbi adatokat tartalmazza:

a) „karácsonyi utalvány” elnevezést
b) az utalvány értékét
c) az utalvány sorszámát
d) a kibocsátó önkormányzat megnevezését
e) az utalvány felhasználásának időtartamát
f) az utalványt elfogadó beloianniszi üzletek nevét
g) a  felhasználási  korlátozásokat  (szeszes  ital  és  dohánytermék  vásárlására  nem 

fordítható, pénzre nem váltható)
h) a kiállítás keltét
i) Beloiannisz Község Önkormányzat polgármesterének nevét és aláírását
j) Beloiannisz Község Önkormányzat hivatalos körbélyegzőjét

4.§
(1) A karácsonyi utalvány minden olyan Beloiannisz község közigazgatási területén működő 
kereskedelmi  egységben  beváltható,  amelynek  üzemeltetőjével  a  polgármester  erre 
vonatkozóan a rendelet 1. mellékletében meghatározott tartalommal megállapodást köt 2013. 
december 4. napjáig.
(2) A karácsonyi utalványok alapján történő elszámolás módját, időpontját az (1) bekezdés 
szerint kötött megállapodásban rögzíteni kell.

5. §
A  karácsonyi  támogatás  keretösszegét  a  képviselő-testület  a  2013.  évre  vonatkozó 
költségvetésében a tartalékkeret terhére biztosítja.

6. §
Ez a  rendelet  a  kihirdetést  követő  napon lép  hatályba  és  2013.  december  31.-én  hatályát 
veszti.

Papalexisz Kosztasz dr. Bugyi Katalin
     polgármester       jegyző

A rendelet kihirdetve 2013. november 28.-án.

Biró Brigitta
jegyzői referens
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1. melléklet a 9/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelethez

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészről 
Beloiannisz Község Önkormányzat (2455 Beloiannisz, Szarafisz u. 2., adószám: 
…………………..) képviseletében helyi rendelet alapján eljáró Papalexisz Kosztasz 
polgármester,
továbbiakban: Önkormányzat

másrészről 
…………………………………………………………………….. (gazdálkodó szerv 
megnevezése) képviselő …………………………………………………………..
…………………. (név, beosztás)
továbbiakban: gazdálkodó szerv

Továbbiakban együtt: Felek

között  a  Beloianniszi  Önkormányzat  által  a  2013.  évben nyújtott  karácsonyi  támogatásról 
szóló 9/2013.(XI.28.) Önkormányzati  rendelet (továbbiakban: Rendelet)  alapján kibocsátott 
karácsonyi utalványok tárgyában, a következők szerint:

1/ Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a Rendeletben szabályozott feltételekkel, és az 
ott meghatározott támogatottak részére karácsonyi utalványt biztosít. A karácsonyi utalvány 
1.500 Ft-os címletű. Az utalvány az alábbi adatokat tartalmazza:

a) „karácsonyi utalvány” elnevezést
b) Az utalvány értékét
c) Az utalvány sorszámát
d) a kibocsátó önkormányzat megnevezését
e) az utalvány felhasználásának időtartamát
f) az utalványt elfogadó beloianniszi üzletek nevét
g) a  felhasználási  korlátozásokat  (szeszes  ital  és  dohánytermék  vásárlására  nem 

fordítható, pénzre nem váltható)
h) a kiállítás keltét
i) Beloiannisz Község Önkormányzat polgármesterének nevét és aláírását
j) Beloiannisz Község Önkormányzat hivatalos körbélyegzőjét

A Rendelet értelmében az önkormányzat az utalványok értékének megtérítésére jelen 
megállapodásban foglaltak szerint garanciát vállal.

2/ A ………………………………………………………….(gazdálkodó szerv) 
kinyilvánítja, hogy Beloiannisz közigazgatási területén, Beloiannisz, …………………… 
szám alatt lévő kereskedelmi egységében a támogatottak által kiválasztott árut, az utalványon 
feltüntetett összeg erejéig a támogatott részére átadja, az alábbi feltételekkel:

a) az utalvány szeszes ital és dohánytermék vásárlására nem fordítható
b) az utalvány 2013. december 27. napjáig használható fel

c) az utalványokat a vásárláskor az begyűjti gazdálkodó szerv;
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d) az utalványokat az üzletekben sem egész-, sem részértékükben pénzre nem válthatják 
át.

3/ Felek megállapodnak abban, hogy közöttük az elszámolás az eredeti utalványok 
jogosult által aláírt példánya alapján történik az alábbiak szerint:

a) a gazdálkodó szerv az átvett, összegyűjtött utalványok értékének megfelelően számlát 
készít az Önkormányzat részére, melynek 1 példányát az eredeti utalványok jogosult 
által  aláírt  példányával  együtt  hétfői  napokon   8.30-11.30  óra  között  átadja  a 
Beloiannisz,  Szarafisz  u.  2.  sz.  alatti  Besnyői  Közös  Önkormányzati  Hivatal 
Beloianniszi Kirendeltségén (továbbiakban: Hivatal),

b) a  Hivatal  az  a)  pont  szerint  leadott  utalványok  alapján  ellenőrzi  a  vásárlásra  való 
jogosultságot, valamint a számla összértékét; igazolja a számlát, s annak ellenértékét 
haladéktalanul  átutalja  a  gazdálkodó  szerv  által  megadott  számlaszámra,  vagy   a 
házipénztárból kifizeti.

4./ Felek a megállapodást határozott időre, 2013. december 31. napjáig kötik.

5./ Felek jelen megállapodást – mely két oldalból áll  - elolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírásukkal látnak el. 

Beloiannisz, 2013. …………………………….

…………………………………………. …………………………………………………
gazdálkodó szerv részéről önkormányzat részéről

Pénzügyi ellenjegyzés:
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