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Elıterjesztés 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

2013. december 16-i ülésére 

Tárgy:  Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) önkormány-
zati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Iktatószám: II./793/1/2013. 

Tisztelt Képviselı-testület! 

A Magyar Közlöny 91. számában jelent meg az önkormányzati segély kialakításával össze-
függı törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.), melynek 
5. §-a és 6. §-a értelmében a települési önkormányzat legkésıbb 2013. december 31-ig rende-
letében szabályozza az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, 
valamint felhasználása ellenırzésének szabályait.  

Az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összevoná-
sával létrehozandó önkormányzati segély 2014. január 1-jével hatályba lépı szabályai a szo-
ciális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 
törvényi rendelkezéseinek alapulvételével kerültek kidolgozásra.  

Az új szabályozás az önkormányzati segély tekintetében:  

− kimondja, hogy a képviselı-testület a létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élet-
helyzetbe került, valamint az idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal 
küzdı személyek részére nyújt önkormányzati segélyt, elsısorban azon személyek 
részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak 
gondoskodni vagy alkalmanként jelentkezı, nem várt többletkiadások– így különösen 
betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévı vá-
randós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásá-
nak elıkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásá-
hoz, a gyermek családba való visszakerülésének elısegítéséhez kapcsolódó kiadá-
sok – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak,  

− bevezeti az egységes jövedelmi értékhatárt, ami nem jelent mást, minthogy az ellá-
tás megállapításánál figyelembe vehetı, egy fıre számított havi családi jövedelem-
határ önkormányzati rendeletben szabályozott mértéke az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 130%-ánál (37.050,- forint) nem lehet alacsonyabb,  

− az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként is megállapít-
ható, melynek összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés 
költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek vise-
lése a kérelmezı vagy családja létfenntartását veszélyezteti.  

− a mielıbbi segítségnyújtás érdekében a hatósági eljárásokra általánosan irányadó 30 
napos ügyintézési határidıt 15 napra csökkenti.  

A Szt. 2014. január 1-jétıl hatályos 140/S. §-ában foglalt rendelkezések alapján 2014. január 
1-jétıl az átmeneti segély és a temetési segély önkormányzati segély ellátásnak minısül, és a 
2013. december 31-ét követıen átmeneti segély és temetési segély iránt elıterjesztett kérelmet 
önkormányzati segély iránt elıterjesztett kérelemként kell elbírálni. 
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı – testületének az egyes szociális ellátásokról 
szóló 4/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelete, Lajosmizse Város Önkormányzata Képvise-
lı-testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról 
szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletével együtt, az önkormányzati segélybe vont 
valamennyi támogatási formát biztosította és a továbbiakban is biztosítani kívánja, ezért az 
Szt. 140/R. § -ában megfogalmazott jogalkotási feladatkörének eleget téve a mellékelt rende-
let-tervezet szerint teszünk javaslatot az önkormányzati segély kialakítására. 

A rendeletben részletesen szabályozásra kerültek az önkormányzati segély igénylésének a 
feltételei, annak érdekében, hogy a rászorulók minél célzottabban és minél gördülékenyebben 
juthassanak rendkívüli élethelyzetben segítséghez.  

Az új szabályozással az önkormányzati segélybe vont támogatások tekintetében egyszeri ese-
tekre javasoljuk a méltányosság gyakorlásának bevezetését, meghatározva, hogy milyen eset-
körben, kinek a javára és milyen feltételek mellett gyakorolható e mérlegelési jogkör. Mind-
ezek mellett az önkormányzati segély iránti új kérelem nyomtatvány bevezetését is javasoljuk 
az elıterjesztés mellékletében szereplı rendelet-tervezet szerint.  

A rendelet-tervezet a szövegcserés újraszabályozásokat, illetve azon rendelkezések és mellék-
letek hatályon kívül helyezését is tartalmazza, melyek az elıterjesztésben felvázolt jogsza-
bályok hatályba lépésébıl adódóan hatályon kívül kell helyezni. 

Hatásvizsgálat  

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

A rendeletben meghatározott szociális ellátási formákat a lakosság ismeri, ugyanakkor a ko-
rábbi háromféle ellátásnak az egységesítése a kezdeti idıkben problémát jelenthet. 

2. Környezeti és egészségi következményei: 

Az önkormányzati segély igénylésének részletes szabályozásával lehetıség lesz arra, hogy a 
korábbinál célzottabban nyújtson támogatást az Önkormányzat a rendkívüli élethelyzetekben 
az arra rászorulóknak. 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

Az önkormányzati segély kialakításával összefüggı törvénymódosításokról szóló 2013.évi 
LXXV. törvény 5.§-a és 6.§-a értelmében a települési önkormányzat legkésıbb 2013. decem-
ber 31-ig rendeletében szabályozza az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, 
folyósításának, valamint felhasználása ellenırzésének szabályait A rendelet módosítása a jog-
szabályi hierarchia egységességének biztosítása érdekében szükséges. 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek a 
Hivatalnál rendelkezésre állnak. 

Fentiekre tekintettel az elıterjesztés mellékletét képezı rendelet-tervezetet terjesztem a T. 
Képviselı-testület elé: 

 

Lajosmizse, 2013. december 05. 

Juhász Gyula s.k. 

 polgármester 
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Elıterjesztés melléklete 
Rendelet-tervezet 

Felsılajos Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) önkormányzati rendele-
te az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosí-

tásáról 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és a szociá-
lis ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés bb) 
pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés g) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a kö-
vetkezıket rendeli el: 

1. § 

(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének az egyes szociális ellátásokról 
szóló 4/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (4) bekezdés 
a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:  

[Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmek esetében] 

„a) az önkormányzati segély iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti nyomtatványon,”. 

2. § 

(1) A Rendelet 4. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 

„4. § 

(1) Az Önkormányzat az Szt. 45. § (1) bekezdésében meghatározott személy részére az Szt. 
45. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben, figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra, 
eseti jelleggel önkormányzati segélyt biztosít. 

(2) Az önkormányzati segély a Rendelet 2. mellékletének benyújtásával igényelhetı. 

(3) Önkormányzati segély igényelhetı különösen:  

a) a családot ért elemi kár esetén, 

b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, amennyiben a kérelmezı a kérelem benyújtá-
sának idıpontjában nem részesül közgyógyellátásban, 

c) főtési szezonban két alkalommal a főtési költségek csökkentése céljából, amennyi-
ben a kérelmezı rendszeres szociális ellátásban nem részesül, 

d) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása érdekében, 

e) a gyermek iskoláztatásával vagy óvodai nevelésével kapcsolatos egyszeri kiadások-
ra, amennyiben a kérelem benyújtásának az idıpontjában a gyermek rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményre nem jogosult, 

f) ha a kérelmezı hajléktalan, 

g) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra. 

(4) Az önkormányzati segély megállapításához 

a) elemi kár esetén bármely hivatalos szerv igazolását, 

b) eseti gyógyszerkiadás esetén a gyógyszerköltség háziorvos vagy a gyógyszertár ál-
tal kiállított igazolását, 
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c) a főtés költségei esetében 

ca) gázfőtés esetén a főtési szolgáltató igazolását, vagy a közüzemi számla ere-
deti példányát, 

cb) egyéb főtés mód esetén a tüzelıanyag kifizetését igazoló eredeti számlát, 

d) a gyermek nevelésbe vételét vagy annak megszőnését jogerıs gyámhivatali határo-
zatát, 

e) a hajléktalanság tényét a hajléktalan személyeket ellátó intézmény eredeti igazolá-
sát, 

f) a gyermek iskoláztatásával vagy óvodai nevelésével kapcsolatos egyszeri kiadások 
igénylése esetén a gyermek iskolalátogatási igazolását, illetve az óvodai nevelést iga-
zoló, óvoda által kiadott igazolást, 

g) a temetés költségeirıl az eltemettetı nevére kiállított számla eredeti példányát és a 
halotti anyakönyvi kivonatot 

kell benyújtani. 

(5) Nem állapítható meg önkormányzati segély  

a) ha a kérelmezı családjában az egy fıre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, vagy 

b) hitelt érdemlıen megállapítást nyert, hogy a benyújtott jövedelemnyilatkozat, vala-
mint az ahhoz csatolt igazolások adatai nem valósak, vagy 

c) a kérelmezı és a vele közös háztartásban élı családtagjai számára az ugyanazon 
rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 30 napon belül 
ismételten benyújtott kérelemre, 

d) a (3) bekezdés a) és g) pontja esetében, ha a kérelmet az annak alapjául szolgáló 
eseményt követı 60 napon túl nyújtották be. 

(6) Az önkormányzati segély egyszeri összege nem lehet kevesebb, mint 1.000 Ft és legfel-
jebb a (3) bekezdés 

a) a) pontja esetében 50.000,- Ft, 

b) b), d) és e) pontja esetében 3.000,- Ft, 

c) c) pontja esetében 5.000,- Ft, 

d) g) pontja esetében a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség mértékének a 
10%-a. 

(7) A (3) bekezdésben fel nem sorolt esetben az önkormányzati segély összegét a kérelem 
indoklásában foglaltak figyelembevételével kell megállapítani, azzal, hogy legfeljebb 10.000,- 
Ft adható. 

(8) Az igénylı és a vele közös háztartásban élı családtagjai számára összesen megállapított 
önkormányzati segély összege – az (6) bekezdés a) és d) pontjában foglalt kivétellel - az 
igénylést megelızı 1 évben nem haladhatja meg:  

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az 50%-át, amennyiben a ké-
relmezı vagy a vele közös háztartásban élı közeli hozzátartozója rendszeres szociális 
ellátásban részesül,  
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b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 70 %-át, amennyiben a ké-
relmezı vagy a vele közös háztartásban élı közeli hozzátartozója rendszeres szociális 
ellátásban nem részesül.  

(9) Az Önkormányzat az önkormányzati segély felhasználásának ellenırzése keretében a fel-
használást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta stb.) becsatolására hívhatja fel a 
jogosultat.” 

3. § 

(1) A Rendelet 4. § után a következı 4/A. §-sal egészül ki: 

„4/A. § 

(1) Az Önkormányzat az e rendeletben szabályozott önkormányzati segélyt méltányosságból 
abban az esetben is megállapíthatja, 

a) ha az igénylı és a vele közös háztartásban élı családtagjai számára megállapított önkor-
mányzati segély összege az igénylést megelızı 1 évben meghaladta a 4. § (8) bekezdésben 
meghatározott összeghatárt, és a 4. § (3) bekezdés a) vagy g) pontjában meghatározott eset 
lépett fel, vagy 

b) ha az egy fıre jutó havi jövedelem a kérelmezı családjában vagy az egyedül élı; egyedül-
álló kérelmezı esetén a 4. § (5) bekezdésében elıírt jövedelmi feltételektıl eltér, feltéve, ha a 
kérelmezı a kérelem benyújtásával egyidejőleg hitelt érdemlıen igazolja, hogy a kérelem 
benyújtását közvetlenül megelızıen az alábbi körülmények valamelyike fennáll:  

a) ba) kérelmezıvel együtt élı közeli hozzátartozó 12 hónapon belül bekövetkezett halála, 
illetve 6 hónap belül történt házasság felbontása miatt a kérelmezı családjában az egy fıre 
jutó jövedelem legalább 50%-kal csökkent,  

b) bb) kérelmezı tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel, gondoz,  

c) bc) 12 hónapon belül a kérelmezı vagy házastársa, élettársa, bejegyzett élettársa állás-
keresıvé vált és nem részesül foglalkoztatást helyettesítı támogatásban vagy rendszeres 
szociális segélyben,  

d) bd) kérelmezıt és családját elemi kár, katasztrófa sújtotta, illetve betegségbıl adódó 
rendkívüli gyógyszerkiadás lépett fel, és az eset összes körülményét mérlegelve az ellátás 
hiánya a kérelmezı vagy családja létfenntartását veszélyeztetné.  

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott körülmények fennállása  

a) a ba) pont esetében a halotti anyakönyvi kivonat, illetve a házasság felbontását megál-
lapító bírósági végzés és a jövedelemigazolások; 

b) a bb) pont esetében a magasabb összegő családi pótlékban vagy a fogyatékossági támo-
gatásban vagy a gondozott személy után nyújtott ápolási díjban való részesülésrıl szóló 
igazolás;  

c) a bc) pont esetében az álláskeresési járadék folyósításáról szóló határozat és az álláske-
resıként történı nyilvántartásban állásról szóló Munkaügyi Központ által kiállított ható-
sági bizonyítvány;  

d) a bd) pont esetében az elemi kár felmérésérıl szóló biztosítási jegyzıkönyv vagy a kár-
felmérést végzı szerv hivatalos igazolásának illetve a gyógyszerköltség háziorvos vagy a 
gyógyszertár által kiállított igazolásának 

benyújtásával igazolható.  
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(3) A méltányosság a kérelmezı és családja esetében az adott naptári évben legfeljebb két 
alkalommal gyakorolható.” 

4. § 

(1) A Rendelet 2. melléklet helyébe az 1. melléklet lép. 

5. § 

(1) A Rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában az „átmeneti segély” szövegrész helyébe az 
„önkormányzati segély” szöveg lép. 

(2) A Rendelet 6. § (1) bekezdésében a Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjólé-
ti és Szociális Intézményfenntartói Társulása” szövegrész helyébe a „Lajosmizse és Felsı-
lajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás” szöveg lép. 

(3) A Rendelet 9. § (3) bekezdésében az „átmeneti segélyt és a temetési segélyt” szövegrész 
helyébe az „önkormányzati segélyt” szöveg lép. 

6. § 

(1) Hatályát veszti a Rendelet: 

1. 1. § (4) bekezdés b) pontja 

2. 2 § (1) bekezdés c) pontja, 

3. 5. §-a, 

4. 3. melléklete. 

7. § 

(1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követı napon hatá-
lyát veszti. 

Juhász Gyula dr. Balogh László 
polgármester jegyzı 

A kihirdetés napja: …………………………… 

 dr. Balogh László 
 jegyzı 



1. melléklet a  …/2013. (…) önkormányzati rendelethez 
„2. melléklet a 4/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelethez 

Kérelem – önkormányzati segély megállapításához 

1. A kérelmezı adatai:  
1.1 az  igénylı neve : ……………………….…………………………………………….…… 

1.2 születéskori név: ……………………….…………………………………..……………… 

1.3 anyja neve: …………….……………………………………...…………………………… 

1.4 születési helye, ideje: ……………………………………………………………………… 

1.5 Lakóhelyének címe: ……………………..………………………………………………… 

1.6 Telefonszáma: ………………….………..………………………………………………… 

1.7 e-mail címe: …………………….………….……………………………………………… 

1.8 . rendszeres havi jövedelmének forrása: ….…………………………………..…………… 

1.9 rendszeres havi jövedelmének összege: …………………………………………………… 

2. A kérelmezıvel egy háztartásban élık adatai: 

 A B C D E 

 Név Születési ideje rokonsági foka foglalkozása jövedelme* 

1      

2      

3      

4      

*: az igazolására szolgáló irat alapján 

3. Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: ....…………….............. Ft/hó. 
4. A kérelem rövid indokolása: 
……………………………..…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………..…… 

Az önkormányzati segély megállapítását (megfelelı betőjel bekarikázandó. Egyidejőleg csak egy forma 
jelölhetı meg. )  

a) a családot ért elemi kár mérséklésére, 
b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, 
c) a főtési költségek csökkentése céljából, 
d) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása érdekében, 
e) a gyermek iskoláztatásával vagy óvodai nevelésével kapcsolatos egyszeri kiadásokra, 
f) hajléktalanság fennállása miatt, 
g) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra 
h) egyéb:…………………………………………………………………………………………………. 
kérem. 
Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 

Kijelentem, hogy az általam indított ügyben az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának 
napjáról, az ügyintézési határidırıl, az ügy intézıjérıl, valamint annak elérhetıségérıl értesítést  

kérek – nem kérek 

Kijelentem, hogy a kért támogatás megállapítása esetén a fellebbezési jogomról lemondok. 

Felsılajos, ………………..év………………….hó…………….nap. 

……………………………………………… 

                                                                                       Az igénylı aláírása” 
 


