
Felsőlajos Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 17.) önkormányzati 
rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-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-
vetkezőket rendeli el: 

1. § 
(1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról 

szóló 4/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (4) bekezdés 
a) pontja helyébe a következő 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 következő 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 igényelhető. 
(3) Önkormányzati segély igényelhető különösen:  

a) a családot ért elemi kár esetén, 
b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, amennyiben a kérelmező a kérelem benyújtá-
sának időpontjában nem részesül közgyógyellátásban, 
c) fűtési szezonban két alkalommal a fűtési költségek csökkentése céljából, amennyi-
ben a kérelmező 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 időpontjában a gyermek rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményre nem jogosult, 
f) ha a kérelmező 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, 
c) a fűtés költségei esetében 
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ca) gázfűtés esetén a fűtési szolgáltató igazolását, vagy a közüzemi számla ere-
deti példányát, 
cb) egyéb fűtés mód esetén a tüzelőanyag kifizetését igazoló eredeti számlát, 

d) a gyermek nevelésbe vételét vagy annak megszűnését jogerős 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 költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a 
halotti anyakönyvi kivonatot 
kell benyújtani. 

(5) Nem állapítható meg önkormányzati segély  
a) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, vagy 
b) hitelt érdemlően megállapítást nyert, hogy a benyújtott jövedelemnyilatkozat, vala-
mint az ahhoz csatolt igazolások adatai nem valósak, vagy 
c) a kérelmező és a vele közös háztartásban élő 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 követő 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 igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára összesen megállapított 
önkormányzati segély összege – az (6) bekezdés a) és d) pontjában foglalt kivétellel - az 
igénylést megelőző 1 évben nem haladhatja meg:  

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az 100%-át, amennyiben a 
kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója rendszeres szociá-
lis ellátásban részesül,  

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, amennyiben a ké-
relmező vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója rendszeres szociális 
ellátásban nem részesül.  
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(9) Az Önkormányzat az önkormányzati segély felhasználásának ellenőrzése keretében a fel-
használást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta stb.) becsatolására hívhatja fel a 
jogosultat.” 

3. § 
(1) A Rendelet 4. § után a következő 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 igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára megállapított önkor-
mányzati segély összege az igénylést megelőző 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 főre jutó havi jövedelem a kérelmező családjában vagy az egyedül élő; egyedül-
álló kérelmező esetén a 4. § (5) bekezdésében előírt jövedelmi feltételektől eltér, feltéve, ha a 
kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja, hogy a kérelem 
benyújtását közvetlenül megelőzően az alábbi körülmények valamelyike fennáll:  

a) ba) kérelmezővel együtt élő közeli hozzátartozó 12 hónapon belül bekövetkezett halála, 
illetve 6 hónap belül történt házasság felbontása miatt a kérelmező családjában az egy főre 
jutó jövedelem legalább 50%-kal csökkent,  

b) bb) kérelmező tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel, gondoz,  
c) bc) 12 hónapon belül a kérelmező vagy házastársa, élettársa, bejegyzett élettársa állás-
keresővé vált és nem részesül foglalkoztatást helyettesítő támogatásban vagy rendszeres 
szociális segélyben,  

d) bd) kérelmezőt és családját elemi kár, katasztrófa sújtotta, illetve betegségből adódó 
rendkívüli gyógyszerkiadás lépett fel, és az eset összes körülményét mérlegelve az ellátás 
hiánya a kérelmező 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 összegű családi pótlékban vagy a fogyatékossági támo-
gatásban vagy a gondozott személy után nyújtott ápolási díjban való részesülésről szóló 
igazolás;  
c) a bc) pont esetében az álláskeresési járadék folyósításáról szóló határozat és az álláske-
resőként történő nyilvántartásban állásról szóló Munkaügyi Központ által kiállított ható-
sági bizonyítvány;  

d) a bd) pont esetében az elemi kár felméréséről szóló biztosítási jegyzőkönyv vagy a kár-
felmérést végző szerv hivatalos igazolásának illetve a gyógyszerköltség háziorvos vagy a 
gyógyszertár által kiállított igazolásának 
benyújtásával igazolható.  

(3) A méltányosság a kérelmező és családja esetében az adott naptári évben legfeljebb két 
alkalommal gyakorolható.” 
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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 Felsőlajos Egészségügyi, Gyermekjólé-
ti és Szociális Intézményfenntartói Társulása” szövegrész helyébe a „Lajosmizse és Felső-
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 követő napon hatá-
lyát veszti. 

Juhász Gyula dr. Balogh László 
polgármester jegyző 

A kihirdetés napja: 2013. december 17. 

 dr. Balogh László 
 jegyző 



1. melléklet a 14/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez 
„2. melléklet a 4/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelethez 

Kérelem – önkormányzati segély megállapításához 
1. A kérelmező adatai:  
1.1 az  igénylő 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 kérelmezővel egy háztartásban élők adatai: 

 A B C D E 

 Név Születési ideje rokonsági foka foglalkozása jövedelme* 

1      

2      

3      

4      

*: az igazolására szolgáló irat alapján 
3. Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ....…………….............. Ft/hó. 
4. A kérelem rövid indokolása: 
……………………………..…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..…… 
Az önkormányzati segély megállapítását (megfelelő betűjel bekarikázandó. Egyidejűleg csak egy forma 
jelölhető meg. )  
a) a családot ért elemi kár mérséklésére, 
b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, 
c) a fűtési 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 határidőről, az ügy intézőjéről, valamint annak elérhetőségéről értesítést  

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

Felsőlajos, ………………..év………………….hó…………….nap. 

……………………………………………… 
                                                                                       Az igénylő aláírása” 

 


