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JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY KIBOCSÁTÁSÁRÓL 
SZÓLÓ SZABÁLYZATA 

 
 

I. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK 
 
A jelen szabályzatban a következő szavak és kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak: 
 

1. vásárlási utalvány: a jelen szabályzatnak megfelelő módon előállított, és a jelen 
szabályzat szerinti vásárlásra jogosító okirat; 

2. kibocsátási érték: az az összeghatár, amilyen értékben a vásárló a 4. pontban 
meghatározott üzletekben a vásárlási utalvány felhasználásával árut vásárolhat; 

3. felhasználási időszak: az az időszak, amíg vásárló a vásárlási utalványt 
felhasználhatja; 

4. felhasználási hely: 
a. Ajándék Sport Butik Jászladány, Kossuth L. u. 43. 
b. Coop ABC Jászladány, Kossuth Lajos u. 93. 
c. Éden Csemege  Jászladány, Petőfi S. u. 53. 
d. Eldorádó-vegyesiparcikk Jászladány, Kossuth L. út 105. 
e. Erzsébet Mini ABC Jászladány, Kossuth L. út 64. 
f. Ezermester szaküzlet Jászladány, Hősök tere 2. 
g. Fornetti Jászladány, Hősök tere 2. 
h. Friella Bolt Jászladány, Kossuth L. út 123. 
i. Goods-Market (100-as)  Jászladány, Hősök tere 5. 
j. Hód ABC Jászladány, Kossuth L. út. 23. 
k. Húsbolt Jászladány, Kossuth L. út 117. 
l. Kehely Cukrászda Jászladány, Kossuth L. u. 91. 
m. Kínai Áruház Jászladány, Hősök tere 5.  
n. KIS-CIPÓ Élelmiszerüzlet Jászladány, Petőfi S. u. 47. 
o. Mária Gyógyszertár Jászladány, Kossuth L. út. 87. 
p. Marika ABC Jászladány, Újszászi u. 21. 
q. Mini Vegyesbolt Jászladány, Kossuth L. út 184 
r. Palackozott italok boltja  Jászladány, Cserháti u. 2. 
s. TÉBA Tüzép Jászladány, Kossuth L. út. 8. 
t. Vegyesiparcikk  Jászladány, Petőfi S. u. 3. 
u. Zöldség-Gyümölcs Vegyes kereskedelem Jászladány, Kossuth L. út 61. 

 
5. felhasználási termékkörök:  

a. élelmiszer 
b. ruházat 
c. tisztítószer 
d. tüzelő 
e. gyógyszer 

6. kibocsátó: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat (5055 Jászladány, Hősök tere 6.); 
7. vásárló: az a kibocsátón kívüli személy, aki a vásárlási utalvány tulajdonosa. 
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II. A SZABÁLYZAT CÉLJA 
 

1. Meghatározni a vásárlási utalvány kibocsátásának és felhasználásának módját. 
2. A szabályzat időbeli hatálya: 2017. december 31. 
3. A szabályzatot a kibocsátó jogosult módosítani. A szabályzat módosítása azonban 

csak attól kezdve hatályos, ha azt a kibocsátó a jelen szabályzatban megjelölt módon 
közzétette. 
 

III. A VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY KIBOCSÁTÁSÁNAK CÉLJA 
 

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ában 
és Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési 
támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-ában meghatározott 
 - természetben nyújtott - támogatás. 

2. A vásárlási utalványt a kibocsátó bocsátja ki. 
3. A vásárlási utalvány nyomdai úton előállított okirat. 
4. A vásárlási utalvány az alábbiakat tartalmazza: 

a. kibocsátó neve 
b. a vásárlási utalványra vonatkozó utalás 
c. a kibocsátási érték 
d. a felhasználási időszak 
e. a felhasználási hely 
f. felhasználási termékkörök megnevezése 
g. sorszám 
h. bélyegző lenyomata 
i. érvénytelenítés helye 

 
5. A vásárlási utalványt a kibocsátó az általa meghatározott mennyiségben jogosult 

kibocsátani 3000,- Ft-os és 4000,- Ft-os kibocsátási értékben. 
6. A vásárlási utalvány felhasználása a vásárlási utalványon feltüntetett határidőhöz 

kötött, Felhasználási időszak: 2017. november hó 27. napjától 2017. december hó 16. 
napjáig. 

7. A vásárlási utalvány mintapéldányait a jelen szabályzat 1. számú melléklete 
tartalmazza. A jelen szabályzat mellékletét képező mintapéldányaitól eltérő okirat nem 
minősül vásárlási utalványnak. 

8. A vásárlási utalvány csak sérülésmentes utalvány lehet. 
9. A sérült, vagy hiányos vásárlási utalvány nem használható fel. 
10. A kibocsátó a birtokában lévő vásárlási utalványt bármikor megsemmisítheti. 
11. A vásárlási utalvány nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak. 
12. A vásárlási utalvány hamisítása bűncselekmény. 

 
IV. A VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYOK HASZNÁLATA 

 
1. A vásárlási utalvány tulajdonjog megszerzése 

 
a. Év végén a megmaradó települési támogatás terhére – a Képviselő-testület 

felhatalmazása alapján – az Ügyrendi-Jogi-Szociális bizottság (a továbbiakban: 
bizottság) Jászladány nagyközség lakosai részére települési támogatást 
nyújthat természetbeni juttatásként, vásárlási utalvány formájában. 
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b. A természetbeni juttatásként, vásárlási utalvány formájában nyújtott települési 
támogatás mértékét és a jogosultak körét – átruházott hatáskörben – a bizottság 
határozta meg az alábbiak szerint: 
A helyi vizuál regiszter szerint minden 2017. szeptember 30-án jászladányi 
állandó lakhellyel rendelkező: 

- 18 év alatti kiskorút, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
nem részesül, 8000,- forint értékben, 

- 18 és 65 év közötti személyt 3000,- forint értékben, 
- 65 év feletti személyt 8000,- forint értékben  
egyszeri -  év végi – települési támogatásban részesíti természetbeni 
juttatásként vásárlási utalvány formájában. 

c. A vásárlási utalvány formájában történő támogatással, illetve bármely módon 
történő megszerzésével a vevő a vásárlási utalvány kibocsátására vonatkozó, a 
mindenkor hatályos szabályzatot magára nézve kötelezően elfogadja. 

d. A vásárlási utalvány elvesztése, megsemmisülése csereutalvány igénylésére, 
illetve új települési támogatás igénylésére nem jogosít. 

 
2. A vásárlási utalvány felhasználása 

 
a. A vásárlási utalvány bárkire szabadon átruházható. 
b. A települési támogatás mértéke nem térhet el az utalvány kibocsátási értékétől. 
c. Kizárólag az a vásárlási utalvány érvényes, amely a vásárlás pillanatában a 

kibocsátó pecsétjével érvényesítésre került. 
d. A vásárlási utalvány tulajdonosa jogosult a utalvány beváltásával a 

felhasználási időszakon belül az I. 4. pontjában meghatározott üzletekben a 
vásárlási utalvány kibocsátási értékén árut vásárolni. 

e. A vásárlási utalvány tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek az utalvány a 
birtokában van. Sem a kibocsátó, sem a felhasználási hely nem jogosult 
vizsgálni az utalvány tulajdonjogát. 

f. A vásárlási utalvány érvényesítése azzal valósul meg, hogy a támogatáskor az 
utalványra felkerül az érvényességet igazoló információk (dátum, bélyegző 
stb.). 

g. A vásárlási utalvány felhasználása azzal valósul meg, hogy az utalványt a 
vásárló az áru ellenértékének (egész/rész) kiegyenlítésére a felhasználási 
helynek átadja. 

h. Az áruvásárlásra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a pénz 
felhasználásával történ vásárlás esetén. 

i. A vásárlási utalvány kibocsátási értékénél kisebb értékű áru megvásárlása 
esetén az érték és a kibocsátási érték közötti különbség készpénzben nem 
téríthető vissza a vásárlónak. 

 
V. AZ ELSZÁMOLÁS 

 
1. Az I. 4. pontjában meghatározott felhasználási helyek az üzletükben felhasznált 

vásárlási utalványok kibocsátási értékének megfelelő összeget a felhasználási 
időszakot követően – az üzletükben felhasznált vásárlási utalványok leadásával – 
jogosultak megigényelni Jászladány Nagyközségi Önkormányzattól, az alábbi 
időszakban:  
2017. november hó 27. napjától 2017. december hó 18. napjáig. 





 

 5 

1. számú melléklet  

 

Mintapéldány: 
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2. számú melléklet 

Együttműködési megállapodás 

 
Amely létrejött 
Egyrészről: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 5055 Jászladány, Hősök tere 6.  
Adószám: 15732901-2-16 
Bankszámlaszám: 10700309-45128301-51100005 
Képviseli: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester (továbbiakban: önkormányzat) 
 
Másrészről: ……………………………………………………………… 
Adószám: ……………………………………………………………….. 
Bankszámlaszám: ………………………………………………………. 
Képviseli: ………………………………………………………………. 
Üzlet üzemeltetője (továbbiakban: felhasználási hely) között a mai napon az alábbi feltételek 
mellett. 
 

1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az önkormányzat által a települési 
támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: helyi 
rendelet) 5. §-a alapján a jászladányi lakosság részére kibocsátott vásárlási 
utalványokat nevezett üzletben beválthatja. Az önkormányzat egyben az általa 
kibocsátott vásárlási utalványokról mintát ad, valamint a vásárlási utalvány 
kibocsátásáról szóló szabályzatát (a továbbiakban: szabályzat) a felhasználási hely 
részére megküldi. 

2. A felhasználási hely vállalja, hogy a vásárlási utalványok beváltását a helyi 
rendeletben meghatározottak szerint kizárólag a szabályzat I. pont 5. alpontjában 
meghatározott felhasználási termékek vásárlására fogadja el. Amennyiben nem a 
céloknak megfelelően történik a beváltás, úgy annak mértékét az önkormányzatnak 
nem áll módjában elszámolni, valamint a következő évben a felhasználási hely 
kizárásra kerülhet. 

3. Az önkormányzat a vásárlási utalványok ellenértékét előre egyeztetett időpontban 
2017. november 27. napjától 2017. december 18. napjáig egyenlíti ki oly módon, hogy 
a felhasználási hely által beváltott vásárlási utalványokat összegyűjti és számla 
kíséretében az önkormányzatnak átadja 2017. december 18. napjáig. 

4. Jelen együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide 
vonatkozó szabályai az irányadóak. 

5. Jelen együttműködési megállapodást a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
írták alá. 

 

Jászladány, 2017. november hó …… nap 

 

 …………………………………… …..……………………………………….. 
 Bertalanné Drávucz Katalin felhasználási hely 
 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat üzemeltető 
 polgármester  


