Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. november 29.
Hatályos: 2014. január 1.

Csurgó Város Képviselő-testületének 13/1999. (VI. 14.) rendelete
Egyes pénzbeli ellátások vásárlási utalvány formájában
történő biztosításáról
- egységes szerkezetben Csurgó Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv-ben és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv-ben kapott felhatalmazás alapján egyes pénzbeli
ellátások vásárlási utalvány formájában történő biztosításáról a következőket rendeli.

1. §.
(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati szerv által külön jogszabályok alapján megállapított
a)1 önkormányzati segély,
b)2 önkormányzati segély.
Az ilyen ellátásokat megállapító önkormányzati szervre és a támogatott ügyfelekre.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátásokat a 2. § (1) bekezdésében felsorolt áruféleségek vásárlására, illetve az
ugyanitt meghatározott díjfizetésekre jogosító vásárlási utalvány (a továbbiakban; utalvány) formájában kell biztosítani.
(3) Az eljárás során a (2) bekezdéstől el lehet térni és az ellátás készpénzben kifizethető, amennyiben a rászorult helyzete csak készpénz formájában javítható.

2. §.
(1) Az utalvány a támogatottat az azon feltüntetett értékig
a) alapvető élelmiszer, mosó-mosogatószer és tisztítószer,
b) gyógyszer,
c) tankönyv és tanszer,
d) ruhanemű, lábbeli,
e) tüzelő vásárlására jogosítja fel.
(2) Az utalvány egyéb célra nem használható fel, arra élvezeti cikket, alkoholtartalmú italt vásárolni tilos. Az utalvány
értéke sem egészében sem pedig bármilyen részében készpénzre nem váltható át, más személyre át nem ruházható.
(3) Az utalvány csak az azon feltüntetett számú személyi igazolvánnyal együtt, utóbbinak egyidejű felmutatásával
érvényes.

3. §.
(1) Az utalvány minden olyan Csurgó város közigazgatási területén működő kereskedelmi egységben beváltható,
amelynek fenntartójával, üzemeltetőjével a jegyző erre vonatkozóan megállapodást kötött (1. sz. melléklet).
Az utalványok alapján történő elszámolás módját, időpontjait ebben a megállapodásban rögzíteni kell.
(2) Gyógyszervásárlás céljából az utalvány csak a csurgói gyógyszertárban használható fel.

4. §.
Az e rendelet által meghatározott formában, rendeltetéssel és tartalommal kiadott vásárlási utalvány közokiratnak minősül, az utalványok ellenértékének megtérítésére az önkormányzat kötelezettséget vállal.

5. §.
(1) Az utalvány 100, 500, 1000 Ft-os címletekben, címletenként eltérő színben, nyomdai előállításban készül 100 lapos tömbökben (2. sz. melléklet).
Az utalvány nyomdailag előre sorszámozott, szigorú számadású nyomtatványként kezelendő az önkormányzat
polgármesteri hivatalában.
(2) Az utalványlap három részből áll, úgymint;
a) tőszelvény, amely tartalmazza
 az utalvány értékét,
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 a sorszámot,
E szelvény minden esetben a tömbben marad.
b)
A vásárlási utalvány, melynek tartalma;
 a kibocsátó önkormányzat megnevezése,
 az utalvány sorszáma,
 a vásárlási utalvány elnevezése,
 az utalvány értéke,
 vásárolható áruféleségek (2. §. (1) bekezdés)
 a felhasználási korlátozások (2. §. (2) bek.)
 az utalványt fizetési eszközként elfogadó üzleteket fenntartó gazdálkodó szervek megnevezése, utalás az
egyéb intézményekre
 a vásárlásra, felhasználásra jogosult személy személyi igazolványának száma
 az utalvány érvényességi ideje
 a kiállítás kelte
 a kiállító aláírása
 a polgármesteri hivatal hivatalos körbélyegzője
c) Ellenőrző szelvény, amely tartalmazza;
 az utalvány értékét,
 a sorszámát,
 a támogatott nevét és lakcímét
(3) A Polgármesteri Hivatal eljáró ügyintézője a b., pont szerinti kitöltött vásárlási utalványt és a c. pont szerinti ellenőrző szelvényt egybefüggően adja át a támogatott részére, a felhasznált ill. átadott utalványokról a bizonylati rend
szabályai szerint nyilvántartást vezet, az utalványok átvételét a támogatásban részesülő aláírásával igazolja.
(4) A helyi költségvetés az egyes üzletekben, s más helyeken (3. §.) átvett utalványok ellenértékét az ellenőrző szelvények ellenében egyenlíti ki.
(5) Az utalványok, utalványtömbök nyomdai legyártásáról, bizonylati rendjének megszerzéséről és szabályozásáról, s
annak használatával kapcsolatos egyéb ügymeneti kérdések rendezéséről a jegyző gondoskodik.

6. §.
Az utalványok minden év január 1. napjától december 31. napjáig érvényesek.

7. §.3,4
8. §.
E rendelet 1999. július 1. napjával lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti Csurgó Város Képviselő-testületének
8/1992. (VI. 24.) számú rendelete.

Csurgó, 1999. május 19.

Szászfalvi László s. k.
polgármester

Dr. Farkas Dezső s. k.
jegyző

Eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat!
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1. sz. melléklet
MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészről Csurgó Város Önkormányzat képviseletében helyi rendelet alapján eljáró hivatal jegyzője,
másrészről __________________________________________________________________
(gazdálkodó szerv megnevezése) képviselő ________________________________________
____________________________ (név, beosztás) között a Csurgói Önkormányzat által kibocsátott szociális célú vásárlási utalványok tárgyában, a következők szerint:
1/ Felek rögzítik, hogy Csurgó Városi Önkormányzat a ................................ helyi rendeletével ún. szociális célú vásárlási utalványt rendszeresített, melyekkel a rendelet körébe tartozó támogatásokat biztosítja. A rendelet értelmében az önkormányzat az utalványok értékének megtérítésére garanciát vállal.
2/ A ____________________________________________ (gazdálkodó szerv) kinyilvánítja, hogy Csurgó közigazgatási területén lévő kereskedelmi egységeiben az utalványokra a támogatottak által vásárolt, s az utalványokon
feltüntetett cikkeket kiszolgál.
3/ A 2. ponttal összefüggésben a ______________________________________(gazdálkodó szerv) vállalja, hogy:
a/ az utalványra kizárólag az arra jogosultat szolgálja ki, az arra vásárlóktól a személyi igazolvány felmutatását
megköveteli;
b/ az utalványon feltüntetetteknek megfelelően arra élvezeti cikkeket, alkoholtartalmú italokat az üzletek nem
szolgálnak ki;
c/ az utalványokat a vásárláskor az azzal rendelkezőktől az üzletek begyűjtik;
d/ az utalványokat az üzletekben sem egész, sem részértékükben pénzre nem válthatják át.
4/ Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala valamennyi támogatott figyelmét nyomatékosan felhívja a 3/ pontban
foglaltakra.
5/ Felek megállapodnak abban, hogy közöttük az elszámolás az utalványok „igazoló szelvény”-ei alapján havonta
kétszer (15-én és 30-án) történik a következők szerint:
a/ a gazdálkodó szerv az átvett, összegyűjtött utalványok értékének megfelelően számlát készít az Önkormányzat
részére, melynek 1 példányát az utalványok igazoló szelvényeivel együtt átadja a Polgármesteri Hivatalnak;
b/ a hivatal az igazoló szelvények alapján ellenőrzi a vásárlásra való jogosultságot, valamint a számla összértékét;
igazolja a számlát, s annak ellenértékét haladéktalanul átutalja a gazdálkodó szerv részére.
6/ Felek a megállapodást határozatlan időre kötik, azonban rögzítik, hogy az azzal kapcsolatos tapasztalataikról egymást kölcsönösen tájékoztatják.
Csurgó, 199............................

_________________________
gazdálkodó szerv részéről

___________________________
önkormányzat részéről
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2. sz. melléklet
TŐSZELVÉNY

1000 Ft
-----------------------------------CSURGÓ VÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT

Szlasz:
11743088-15398510

EZ A
VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY

1000 Ft
értékben
alapvető élelmiszer, mosó- és tisztítószer, gyógyszer, tankönyv, tanszer, ruházat, lábbeli, tüzelő
vásárlásra.
Élvezeti cikk és alkoholtartalmú ital az utalványra
NEM SZOLGÁLHATÓ KI !
F E L H A S Z N Á L H A T Ó:
A Csurgón működő, beválthatóságot megjelölő
kereskedelmi üzletekben, a csurgói gyógyszertárban és az önkormányzathoz tartozó gyermekintézményekben.
Érvényes: ……………………………………… -ig a
………………………………………………...……….
számú személyi igazolvány egyidejű felmutatásával.
Az utalványt más személyre átruházni, értékét
sem egészben, sem részben pénzre átváltani
nem szabad!
Az utalvánnyal való egyéb visszaélés is büntetés
alá esik!
A kiállítás kelte:
P. H.

……………………………….….
…………………………………..
a kiállító aláírása

-----------------------------------ELLENŐRZŐ SZELVÉNY

1000 Ft
A ………….……………………………….…………
…………………….……………………….…………
Lakcíme: ……………….……..………………………
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