
Ügyintézést végző iroda 

megnevezése 

Ügykör megnevezése Ügykör általános 

leírása 

Önkormányzati 

Iroda/szociális feladatok 

Települési támogatás Az eljárás kérelemre indul, 

szociális rászorultság 

vizsgálata, és vagyon- 

nyilatkozat-tétellel 

egyidejűleg. Települési 

támogatás nyújtható 

lakhatáshoz kapcsolódó 

rendszeres és eseti kiadások 

viseléséhez, 

gyógyszerkiadáshoz, és 18. 

életévét betöltött tartósan 

beteg közeli hozzátartozó 

ápolásához, gondozásához. 

A kérelem elbírálásához a 

kérelmező, a család 

jövedelmét/jövedelmeit 

igazolni szükséges. 

 Rendkívüli települési 

támogatás 

Az a kérelmező jogosult 

rendkívüli települési 

támogatásra, aki önmaga, és 

családja létfenntartásáról más 

módon nem tud 

gondoskodni, betegségéből 

eredően csökkent a 

jövedelme, elemi kárral sújtott, 

jövedelmi 

helyzete okán gyógyászati 

segédeszközt megvásárolni 

nem képes, 

válsághelyzetben lévő 

várandós anya gyermekének 

megtartásához, 

fogadásához kérhet 

támogatást, nevelésbe vett 

gyermek családjával való 

kapcsolattartáshoz, a gyermek 

családjába való 

visszakerülésének 

elősegítéséhez. 

Az iskoláztatással 

összefüggő kiadásokhoz 

kérhet támogatást a 

törvényes képviselő. Az 

elhunyt személy 

eltemettetésének 

költségeihez kérhető 

rendkívüli települési 

támogatás. 

A kérelem elbírálásához a 

kérelmező, a család 

jövedelmét/jövedelmeit 

igazolni szükséges. 

  



 Rendkívüli átmeneti segély Rendkívüli átmeneti segély 

iránti kérelmet az 

Emberi Erőforrások 

Bizottság bírálja el. A segély 

adható elemi kár, a 

kérelmező, vagy a családban 

élő személy tartós betegsége 

miatti jövedelemcsökkenés, 

váratlan rendszeres nagyobb 

kiadás /műtét, kórház, 

gyógyászati segédeszköz/ 

esetén. 

 Köztemetés Az elhunyt személy 

eltemettetéséről az 

önkormányzat gondoskodik 

ha az eltemettetésre 

kötelezett hozzátartozó nem 

lelhető fel, nem gondoskodik 

az eltemettetéséről, illetve 

jövedelmi helyzete okán nem 

tud gondoskodni róla. Az 

eljárás kérelemre, illetve 

hivatalból is megindítható. 

 Védendő fogyasztóvá 

nyilvánítás 

Az eljárás kérelemre indul, a 

nyilatkozat kitöltését és 

leigazolását követően kerül 

megküldésre az ügyfél részére, 

a nyilatkozaton a fentiekben 

felsorolt támogatások kerülnek 

igazolásra, a határozat 

számának feltüntetésével, 

valamint a jogosultság 

határozott időre vagy 

határozatlan időre történő 

megjelölésével. 

 Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény 

(Gyámügy) 

A gyermek szociális helyzete 

alapján jogosult a 

gyermekétkeztetés normatív 

kedvezményének 

igénybevételére, egyéb 

pénzbeli támogatásra. A 

támogatás megállapítása 

kérelemre indul, és a 

kérelmező és családtagjai 

vonatkozásában 

vagyonvizsgálathoz kötött. 

Az elbíráláshoz a kérelmező 

és családtagjainak havi 

rendszeres jövedelmét 

igazolni szükséges. A 

támogatás határozattal egy 

évre kerül megállapításra. 

  



 Kiegészítő gyermekvédelmi 

támogatás 

(Gyámügy) 

Kiegészítő gyermekvédelmi 

támogatásra az a rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő 

gyermek gyámjául rendelt 

hozzátartozó jogosult, aki 

a) a gyermek tartására 

köteles, és 

b) nyugellátásban, 

korhatár 

előtti ellátásban, szolgálati 

járandóságban, 

táncművészeti 

életjáradékban, átmeneti 

bányászjáradékban, 

megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaiban, 

időskorúak járadékában vagy 
olyan ellátásban részesül, 

amely a nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátások 

emeléséről szóló jogszabály 

hatálya alá tartozik. A 

támogatás megállapítása 

kérelemre indul. 

 Hátrányos, halmozottan 

hátrányos helyzet 

megállapítása 

(Gyámügy) 

Hátrányos helyzetű az a 

rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult 

gyermek és nagykorúvá vált 

gyermek aki, 

a) szülő vagy a 

családbafogadó gyám 

alacsony iskolai 

végzettsége, 

b) szülő vagy a 

családbafogadó gyám 

aktív korúak 

ellátására jogosult, 

vagy a kedvezmény 

igénylése 

időpontjában azt 

megelőző 16 hónapon 

belül legalább 12 

hónapig 

álláskeresőként 

nyilvántartott 

személy, 

c) gyermek elégtelen 

lakókörnyezete, a 

gyermek 

szegregátumnak 

nyilvánított 

lakókörnyezetben él, 

komfort nélküli, 

félkomfortos, vagy 

szükséglakásban él, 

továbbá olyan a 



lakókörnyezete, 

amely alapján nem 

biztosított az 

egészséges fejlődése 

és a felsoroltak közül legalább 

egy tényező fennáll. 

Halmozottan hátrányos 

helyzet megállapítható, ha a 

fentiekben felsoroltak közül 

legalább kettő tényező egy 

időben fennáll. 

 Első lakáshoz jutó fiatalok 

helyi önkormányzati 

támogatása 

A helyi támogatás magyar 

állampolgárságú, legalább öt 
éve Nagykőrös városban 

állandó bejelentett 

lakóhellyel rendelkező és 

ténylegesen helyben lakó 

fiatal házaspár, gyermekét 

egyedül nevelő 35 év alatti 

személy részére állapítható 

meg. A támogatás iránt 

kérelmet kell benyújtani, a 

jövedelem igazolásokkal 

egyidejűleg. 

Az Emberi Erőforrások 

Bizottság bírálja el. 

 Szemétszállításra és ürítésre 

vonatkozó díjkedvezmények 

Mentesség vagy kedvezmény 

illeti meg a 

közszolgáltatási díj fizetése 

alól az egyedül élő 70 év 

feletti ingatlan tulajdonost. 

Az eljárás kérelemre indul, 

amelyhez az 

egyedülállóságot igazolni 

szükséges, továbbá a 

kérelmező havi rendszeres 

jövedelmét, és egyidejűleg 

mellékelni kell a 

közszolgáltató által 

megküldött számlalevelet, 

amely igazolja, hogy a 

kérelmezőnek díjtartozása 

nincs. 

 Hatósági bizonyítvány 

kiállítása 

Adat, tény, állapot igazolása 

céljából kérelemre hatósági 

bizonyítvány kiállítására 

kerül sor. 

Önkormányzati 

Iroda/anyakönyv 

 Születés és haláleset 

anyakönyvvezetése, 

házasságkötés, bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítése, 

teljes hatályú apai elismerő 

nyilatkozat, állampolgársági 

ügyek, honosítási eljárások, 

névviselés, névmódosítás, 

névváltoztatás, anyakönyvi 

kivonatok kiadása, családi 

név korrekciós eljárások. 



Önkormányzati 

Iroda/általános igazgatás 

Hagyatéki eljárás Haláleset bekövetkezése 

estén a törvényben foglalt 

feladatok ellátása a 

hagyatékátadás biztosítása 

érdekében 

 Mezőgazdasági termelők 

útdíjfizetési mentességéről 

kiállított hatósági 

bizonyítvány 

A kérelmező a székhely vagy 

lakóhely szerinti települési 

önkormányzat jegyzőjétől 

kérelmezheti az autópályák 

kivételével, a mezőgazdasági 

termelők által üzemeltetett 

gépjárművek útdíj fizetése alóli 

mentesülésének részletes 

szabályairól szóló 243/2013 

(VI. 30.) Korm. rendelet 3. 

melléklet szerinti termények 

közül a kérelemben 

meghatározott termény 

szállítására vonatkozó, a jegyző 

illetékességi területén található 

vagy azon kívül eső, a 

kérelmező székhelye vagy 

lakóhelye és a használatában 

álló termőföld, tanya vagy 

telephely közötti útdíjköteles 

elemi útszakaszra vonatkozó - 

június 15-e és december 15-e 

között - a kérelemben 

meghatározott termény 

betakarításának időtartamáig, 

de legfeljebb 30 napig 

érvényes, díjmentes - 

viszonylati jegy váltására 

jogosító hatósági bizonyítvány 

kiadását. A jegyző által 

kiállított hatósági bizonyítvány 

az abban meghatározott 

termény betakarításának - a 

hatósági bizonyítvány szerint 

megállapított - időtartamáig 

érvényes. A hatósági 

bizonyítvány kiállítása iránti 

eljárás illetékmentes. 

 Méhek vándoroltatása A méhészkedést (méhtartást) 

minden év február végéig, az 

újonnan kezdett méhészkedést 

pedig e tevékenység 

megkezdésétől számított nyolc 

napon belül kell bejelenteni a 

méhek tartási helye szerint 

illetékes települési 

önkormányzat, fővárosban a 

kerületi önkormányzat 

jegyzőjénél, aki a méhészt 

nyilvántartásba veszi, és a 

nyilvántartást folyamatosan 

vezeti. Méhészet letelepítését 



követő 72 órán belül, valamint 

a vándortanya elhagyását 

megelőző 72 órán belül, 

formanyomtatványon 

bejelentési kötelezettsége van a 

méhésznek a jegyző részére. 

 

 Vadkár megtérítése Vadkár, vadászati kár, valamint 

vadban okozott kár megtérítése 

iránti igényt a bekövetkezésétől 

számított tizenöt napon belül 

kell közölni a kárért felelős 

személlyel. Ha a károsult és a 

kárért felelős személy között a 

közléstől számított öt napon 

belül nem jön létre egyezség a 

kár megtérítéséről, mértékéről, 

a károsult a kár helye szerint 

illetékes települési 

önkormányzat jegyzőjétől öt 

napon belül írásban vagy 

szóban kérelmezheti egyezség 

létrehozására irányuló 

kárfelmérési eljárás 

lefolytatását. A határidő 

elmulasztása esetén az 

általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény szerinti igazolási 

kérelemnek van helye. A kár 

megállapítását a miniszter által 

rendeletben meghatározott 

képesítéssel rendelkező 

kárszakértő végezheti. A 

szakértőt a jegyző három 

munkanapon belül rendeli ki. 

 Szálláshely üzemeltetési 

engedély kiadása 

A szálláshely szolgáltatási 

tevékenységgel 

összefüggésben kereskedelmi 
hatóságként a szálláshely 

fekvése szerint illetékes 

települési önkormányzat 

jegyzője jár el. A szolgáltatás 

felügyeletét ellátó 

hatóságként a jegyző került 

kijelölésre. 

 Birtokvédelem Akit birtokától jogalap nélkül 

megfosztanak, vagy 

birtoklásában jogalap nélkül 

háborítják egy éven belül 

kérheti az eredeti 

birtokállapot helyreállítását 

vagy a zavarás 

megszüntetését.  

 Üzletműködés 

engedélyezése 

Kereskedelmi tevékenység 

bejelentése, engedélyezése, 

megszűnése.  



 Mezőőri járulék Az önkormányzat Nagykőrös 

város külterületén lévő 

termőföldek őrzésére és 

védelmére mezei 

őrszolgálatot tart fenn. 

A mezőőr feladata: 

a) mezőgazdasági 

termőföld, termények, 

termékek, gépek, 

felszerelések, eszközök 

mezőgazdasági 

építmények őrzése, 

b) illegális hulladék 

lerakások, építési 

törmelékek lerakásának 

megakadályozása, 

jelzése, 

c) vízelvezető árkok 

állapotának rendszeres 

ellenőrzése, szükség 

esetén a vízlefolyás 

biztosítása. 

A mezőőri járulék: 0,-Ft. 

A tulajdonosoknak, föld 

használóknak a változásokat 

továbbra is be kell 

jelenteniük. 

 Telepengedélyezési eljárás Bejelentés köteles telepek 

nyilvántartásba vétele, 

telepengedélyek kiadása 

 

 Adás-vételi szerződés, 

haszonbérleti szerződés 

hirdetményi úton történő 

közlése 

A mezőgazdasági 

szakigazgatási szerv által 

megküldött adásvételi 

szerződés, 

haszonbérleti szerződés 

hirdetményi úton történő 

közlése.  

Az adásvételi 

szerződéseket 60 napra, a 

haszonbérleti szerződéseket 

15 napra kell kifüggeszteni. 

 Társasház szerveinek 

törvényességi felügyelete 

A társasház működésének, a 

társasház szerveinek és e 

szervek működésének 

törvényességi felügyelete. 

Ellenőrzésre kerül a 

társasház: 

- alapító okirata, 

- szervezeti-működési 

szabályzata, 

- működése, közgyűlés 

határozata megfelel-e a 

jogszabályoknak, az alapító 

okiratnak és 

szervezetiműködési 

szabályzatnak, 



- működése megfelel-e a 

közgyűlési határozatokban 

foglaltaknak. 

 Polgárok személyi adatainak 

és lakcímének nyilvántartása 

Nyilvántartás, 

adatszolgáltatás kérelemre, 

vagy hivatalból. 

 Kérelem 60 literes 

űrtartalmú hulladékgyűjtő 

edény igénybevételéhez, az 

életvitelszerűen egyedül élés 

tényének igazolása hatósági 

bizonyítvánnyal 

Kérelemre indul. 

 Köznevelési feladatok Az önkormányzat 

fenntartásában működő 

köznevelési intézményekkel 

kapcsolatos jogszabályban 

meghatározott feladatok 

ellátása. 

 Közművelődési, ifjúsági és 

sport feladatok 

Az önkormányzat 

fenntartásában működő 

kulturális, közművelődési 
intézményekkel kapcsolatos 

feladatok ellátása 

 Önkormányzat működésével 

kapcsolatos feladatok 

Az önkormányzat 

képviselőtestülete, és 

bizottságai 

munkájával összefüggő 

feladatok. 

 Humánerőforrás, 

személyügyek 

Közszolgálati, közalkalmazotti, 

közfoglalkoztatotti 

jogviszonnyal, 

munkaszerződéssel létrejövő, 

illetve megszüntetéssel 

kapcsolatos valamennyi irat 

elkészítése, igazolások 

kiadása, hatóság részére 

történő 

továbbítás, nyilvántartások 

vezetése (szabadság, 

munkaalkalmasság). 

Az önkormányzati 

fenntartású intézmények 

vezetőinek pályáztatásával 

kapcsolatos 

ügyintézői feladatok ellátása. 

Vagyonnyilatkozat tétellel 

kapcsolatos adminisztratív 

jellegű feladatok. 

 Gondnoksági feladatok A polgármesteri hivatal 

működéséhez szükséges 

tárgyi feltételek, üzemeltetési 

feladatok ellátása. 

 


