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2. számú előterjesztés Felsőlajos Község Polgármestere részére 
2020. december 11. 

 
 
Ikt.sz: LMKOHFL/1850-2/2020. 
 
Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (…) önkormányzati 
rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-
COV-2 koronavírus világjárvány (továbbiakban: világjárvány) következményeinek elhárítása, a 
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész 
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletével 2020. november 
4-étől.  
 
A veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi 
törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik.  
„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 
elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 
települést is érinti.” 

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy 
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének (fővárosi, megyei 
közgyűlésnek) feladat- és hatáskörét a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke) 
gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a 
bizottságok ülésének az Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület 
valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben 
nincs döntési jogköre. 

 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 
4/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdése alapján az 
önkormányzat települési támogatást nyújt a „VARIO MEDCARE a mobil Egészségőr” 
egészségvédelmi rendszer használatához. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az 52/2020. (X.19.) határozatával támogatta az SOS Központ Kft. egészségvédelmi-, és 
segélyhívó rendszer szolgáltatás bevezetését Felsőlajos településen 

I. ALBA Perzekútor Kft.-vel kötöttt megállapodás megszüntetése 
 
Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. július 22. napján határozatlan időre megállapodást 
kötött az ALBA Perzekútor Kft.-vel a Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) 
bekezdésében biztosított települési támogatás kifizetési rendjének meghatározására. A 
megállapodás alapján a megállapított települési támogatás az ALBA Perzekútor Kft. részére 
kerül megfizetésre a Szolgáltató által negyedévente kiállított számla alapján. Azonban az SOS 
Központ Kft. nem vállalja a számlázás megbontását, a szolgáltatás díját kizárólag az ügyfél 
részére számlázza.  
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Az egységes kifizetési rend kialakítása érdekében javasolt a fizetési mód átalakítása úgy, hogy a 
települési támogatás közvetlen az ügyfél részére kerüljön kifizetésre. Ehhez szükséges az ALBA 
Perzekútor Kft.-vel megkötött megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetése.  
 
Felsőlajos, 2020. december 3.  
 
Polgármesteri döntéshozatal: 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 
a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletével 2020. november 4-étől.  
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 
 
Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

………./2020. (…….) Polgármesteri Határozat 
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 
478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletben foglaltakra Felsőlajos Község Polgármestereként –a 
Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyben- „ALBA Perzekútor Kft.-vel kötött 
megállapodás megszüntetése” tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 
 
 

      Határozat 
 

Felsőlajos Község Önkormányzat és az ALBA Perzekútor Kft. között 2016. július 22. napján 
megkötött megállapodást 2020. december 31. napjával a felek közötti előzetes tárgyalásokra 
figyelemmel az önkormányzat képviseletében eljárva közös megegyezéssel megszüntetem, és 
azt aláírom.  
 
Felelős: polgármester ill. jegyző 
Határidő: 2020. december 11.  
 
 
Felsőlajos, 2020. december 11.     ………óra 
 
 

   Juhász Gyula 
             polgármester 
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II. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (…) önkormányzati 
rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  
 

Annak érdekében, hogy az SOS Központ Kft.-vel szerződést kötő ügyfelek is tudjanak 
települési   támogatást igényelni, szükséges a Rendelet 4. § (2) bekezdésének módosítása.  

A Rendelet-tervezet mellékletében a kérelem-nyomtatványok módosításra kerülnek, 
tekintettel arra, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
(továbbiakban: Ákr.) csak a hivatalból indult eljárás esetén írja elő az ügyfél tájékoztatási 
kötelezettségét az eljárással kapcsolatos információkról (pl. ügy iktatási száma, az eljárás 
megindításának napja, az ügyintézési határidő, az ügy intézője, valamint annak elérhetősége), 
emiatt törlésre került a nyomtatványokban szereplő azon lehetőség, mely szerint a kérelmező a 
fenti információkról tájékoztatást kérjen. Fentieken túl a települési támogatás iránti kérelem 
nyomtatvány 4. pontjában szereplő szövegrész törlésre került, mivel a támogatás nem kizárólag 
csak elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelhető. 
 

I. A rendelet-tervezet általános indoklása: 
   

A Rendelet 4. § (2) bekezdésének módosítása szükséges annak érdekében, hogy azon 
személyek is igényelhessenek települési támogatást az egészségvédelmi-, és segélyhívó rendszer 
használatához, akik az SOS Központ Kft.-vel kötnek szerződést.   A Rendelet-tervezet kimondja, 
hogy az ellátás félévente igényelhető. A szociális ellátások kifizetési rendjére vonatkozó 
szabályok módosítása is szükségessé vált a tekintetben, hogy a kérelmezőnek a házipénztári 
kifizetés mellett rendelkezésére álljanak az egyéb kifizetési módok is.  

A Rendelet mellékleteinek cseréje szükséges, tekintettel arra, hogy az Ákr. szabályai alapján 
kizárólag a hivatalból indult eljárás esetén írja elő az ügyfél tájékoztatási kötelezettségét az 
eljárással kapcsolatos információkról (pl. ügy iktatási száma, az eljárás megindításának napja, az 
ügyintézési határidő, az ügy intézője, valamint annak elérhetősége), továbbá a települési 
támogatás iránti kérelem nyomtatvány 4. pontjában szereplő szövegrész törlésre került, mivel a 
támogatás nem kizárólag csak elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való 
hozzájárulásra igényelhető. 

 
II. Rendelet-tervezet részletes indoklása:  

 
1. §  

A Rendelet 4. § (2) bekezdésének módosításáról rendelkezik annak érdekében, hogy az SOS 
Központ Kft.-vel szerződést kötő ügyfelek is jogosultak legyenek települési támogatás 
igénylésére az egészségvédelmi-, és segélyhívó rendszer szolgáltatás használatához. 
 

2.§ 
A Rendelet-tervezet 2. § (1) és (2) bekezdése a szociális ellátások kifizetési rendjére vonatkozó 
szabályok módosítását tartalmazza a tekintetben, hogy a kérelmezőnek a házipénztári kifizetés 
mellet rendelkezésére álljanak az egyéb kifizetési módok is. 
 

3.§ 
 

A Rendelet mellékleteinek cseréjéről rendelkezik.  
 

4. § 
 

A Rendelet 4. § (8) bekezdését módosítja, tekintettel arra, hogy a korábbi szabályozástól 
eltérően a 4.§ (2) bekezdésben rögzített települési támogatás 6 hónapos időtartamra kerül 

megállapításra.  
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5. §  

 
A rendelet-tervezet hatálybalépésének időpontját tartalmazza. 

 
 
 
 
Előzetes hatásvizsgálat 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (…) önkormányzati 
rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
 
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai: 
 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A rendelet módosításával bővül a támogatást igénylők köre mely a költségvetésre 
többletkötelezettséget jelenthet, valamint lehetőséget biztosítunk bármely szociális ellátást 
igénylő részére, hogy a házipénztári kifizetés mellett egyéb kifizetési módokat is igénybe 
tudjon venni. 
 
2. Környezeti és egészségi következményei: 
A rendelet-módosítás következtében többen igényelhetnék az egészségőr szolgáltatást, ezzel 
is hozzájárulva a saját és környezetük biztonságához.   
  

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
A rendelet-módosítással összefüggésben a korábbiakhoz képest többlet adminisztratív 
terhek merülnek fel, tekintettel arra, hogy a támogatás a korábbi egy éves időtartamtól 
eltérően 6 hónapra kerül megállapításra.  
 

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

A rendelet-tervezet alapján az SOS Központ Kft.-vel szerződést kötő ügyfelek is jogosultak 
lennének települési támogatás igénylésére az egészségvédelmi-, és segélyhívó rendszerhez 
történő csatlakozás esetén. 
 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek:  
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi feltételek a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatalnál rendelkezésre állnak. 
 

 
Felsőlajos, 2020. december 3.                 
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Polgármesteri döntéshozatal:  
 
Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi rendeletet 
alkotom meg a hozzá tartozó indokolással együtt.  

 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének    …/2020. (…...) 
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2012. (III.27.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Felsőlajos Község 
Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében, a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) 
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 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1. § 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 
4/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:  
 

„ (2) Az Önkormányzat figyelemmel a (7)-(8) bekezdésben foglaltakra települési támogatás 
nyújt Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményével szerződéses jogviszonyban álló szolgáltatók által biztosított egészségvédelmi-, 
és segélyhívó rendszer használatához, mely félévente egy alkalommal igényelhető.” 

 
2. § 

 
(1) A Rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

  
 „(3) A szociális ellátás összege a véglegessé vált határozat alapján a jogosult részére a 

kérelmében megjelölt módon kerül kifizetésre az alábbi rendben:  
a) a Rendelet 4. § (2) bekezdése alapján nyújtott támogatás esetén előre 6 havi támogatási 

összeg kerül kifizetésre,  
b) a Rendelet 4/A. § (1) bekezdése alapján nyújtott támogatás a kérelem indokául szolgáló 

élethelyzet mérlegelést követően azonnal de legkésőbb 3 munkanapon belül kerül 
kifizetésre.” 
 

(2) A Rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(4) A köztemetés összegét a szolgáltató által benyújtott számla ellenében a jogosult 
részére a kérelmében megjelölt módon kell kifizetni.”   
 

3. § 
 

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

(2) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.  
 

(3) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.  
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4.§  
 

Hatályát veszti a Rendelet 4. § (8) bekezdésében az „egy évre” szövegrész. 
 
 

5.§  

Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 
 

 
Juhász Gyula  dr. Balogh László  
polgármester jegyző 
 
 
 
A kihirdetés napja: …………………………………. 
                                                                                                                
 
          dr. Balogh László 
 jegyző 
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1. melléklet a …../2020. (……..) önkormányzati rendelethez 
 
„2. melléklet a 4/2012. (III.27) önkormányzati rendelethez 

 
Kérelem –települési támogatás megállapításához 

 
1. Személyes adatok 

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 
1.1.1. Neve: ....................................................................................................................................... 
1.1.2. Születési neve: ......................................................................................................................... 
1.1.3. Anyja neve: .............................................................................................................................. 
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ......................................................................................... 
1.1.5. Lakóhelye: ............................................................................................................................... 
1.1.6. Tartózkodási helye: .................................................................................................................. 
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .................................................................................... 
1.1.8. Állampolgársága: ..................................................................................................................... 
1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): .................................................................................... 
1.1.10. E-mail címe (nem kötelező megadni):…………………………........................................ 

1.2. A kérelmező családi állapota: 
1.2.1. □ egyedülélő, 
1.2.2. □ nem egyedülélő. 

1.3. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 
1.3.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 
1.3.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy 
1.3.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy 
1.3.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan. 
1.3.5. □ összevont engedéllyel rendelkező. 

2. A közeli hozzátartozókra vonatkozó adatok 
 
2.1. A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: .......fő. 
2.2. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai 

            
   A  B  C  D  E 

 1. 
 Közeli  

hozzátartozó 
neve (születési 

neve) 

 Anyja neve 
 Születési helye, 

ideje  
(év, hó, nap) 

 Társadalom-  
biztosítási 

Azonosító Jele 

 Családi kapcsolat 
megnevezése 

 2.           
 3.           
 4.           
 5.           
 6.           
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3. Jövedelmi adatok* 
3.1. A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban: 

   A  B  C 
 1.  A jövedelem típusa  Kérelmező  A családban élő közeli hozzátartozók 
 2.  Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 
származó 

            

   ebből közfoglalkoztatásból 
származó: 

            

 3.  Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más 
önálló tevékenységből származó 

            

 4.  Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások 

            

 5.  Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű rendszeres szociális 
ellátások 

            

 6.  Önkormányzat, járási hivatal és 
az állami foglalkoztatási szerv 
által folyósított ellátások 

            

 7.  Egyéb jövedelem             
 8.  Összes jövedelem             

 
* az igazolására szolgáló irat alapján 
 
3.2. Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ....…………….............. Ft/hó. 
 
4. A kérelem rövid indokolása:  
……………………………..…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..…… 

5. Nyilatkozatok: 
 

5.1. Tudomásul veszem, hogy a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság útján - 
ellenőrizheti a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát, 
 
5.2. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 
 
5.3. (A kérelmező részéről:) 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
5.3.1.* életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó) és   
5.3.2.  a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
5.3.3.  a kért támogatás megállapítása esetén a fellebbezési jogomról 

 
 lemondok – nem mondok le. (a megfelelő rész aláhúzandó) 
 

5.3.4. A támogatás kifizetését az alábbi formában kérem: (a megfelelő aláhúzandó) 
 Házipénztárból készpénzben  
 Folyószámlámra történő utalással, melynek számlaszáma: ……………………………............. a 

számlavezető bank neve: …………………………………………………………………………. 
 Postai úton történő kifizetéssel az alábbi címre: …………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 
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5.4. (A kérelmező házastársának/élettársának részéről:) 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
5.4.1.* életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó) és 
5.4.2. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

 

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

 

 ................................................................... 

  

.................................................................. 
 kérelmező aláírása  kérelmező  

házastársának/élettársának aláírása” 
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2. melléklet a …../2020. (……..) önkormányzati rendelethez 
 
„4. melléklet a 4/2012. (III.27) önkormányzati rendelethez 

Kérelem köztemetéshez 
 
1. Személyes adatok 

1.1. A kérelmezőre vonatkozó adatok: 
1.1.1. Neve/Intézmény neve:............................................................................................................... 
1.1.2. Születési neve: ......................................................................................................................... 
1.1.3. Anyja neve: .............................................................................................................................. 
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ......................................................................................... 
1.1.5. Lakóhelye/Intézmény címe:......................................................................................................... 
1.1.6. Tartózkodási helye/ Intézmény telephelye: .......................................................................... 
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .................................................................................... 
1.1.8. Állampolgársága: ..................................................................................................................... 
1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): .................................................................................... 
1.1.10.E-mail címe (nem kötelező megadni):…………………………........................................ 
1.1.11.Intézmény esetén a képviseletre jogosult neve, elérhetősége:  

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

1.2. A kérelmező családi állapota (magánszemély kérelmező esetén): 
1.2.1. □ egyedülélő, 
1.2.2. □ nem egyedülélő. 

1.3. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárságú magánszemély kérelmező 
esetén): 

1.3.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 
1.3.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy 
1.3.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy 
1.3.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan. 
1.3.5. □ összevont engedéllyel rendelkező. 

2. A közeli hozzátartozókra vonatkozó adatok 
 
2.1. A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: ......... 

fő. 
2.2. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai 

            
   A  B  C  D  E 

 1. 
 Közeli  

hozzátartozó 
neve (születési 

neve) 

 Anyja neve 
 Születési helye, 

ideje  
(év, hó, nap) 

 Társadalom-  
biztosítási 

Azonosító Jele 

 Családi kapcsolat 
megnevezése 

 2.           
 3.           
 4.           
 5.           
 6.           
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3. Az elhunyt adatai:  
3.1 Neve: ……………………………………………………………………………………….. 

3.2 Születési neve: ……………………………………………………………………..………. 

3.3 Anyja neve: ………………………………………………………………………..………. 

3.4 Születési helye, ideje (év, hó, nap): …………………………………………………..…… 

3.5 Lakóhelye:………………………………………………………………………………….. 

3.6.Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ............................................................................. 

3.7.Állampolgársága: ............................................................................................................. 

3.8. Elhalálozás helye és ideje (év, hó, nap): ……………………………………………………… 

3.9. Az elhunyt idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárságú elhunyt esetén): 
3.9.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 
3.9.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy 
3.9.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy 
3.9.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan. 
3.9.5. □ összevont engedéllyel rendelkező. 

4. A köztemetéshez szükséges nyilatkozatok (a megfelelő rész aláhúzandó) 
4.1.      Tudomásom szerint az elhaltnak más eltemettetésre köteles hozzátartozója VAN  
4.1.1. Neve……………………………………………………………………………….. 
4.1.2. Lakóhelye:: ………………………………………………………………………… 

 
4.2.     Tudomásom szerint az elhaltnak más eltemettetésre köteles hozzátartozója NINCS 
 
4.3.    Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy tudomásom szerint az elhalt ingatlan 

vagyonnal (a megfelelő rész aláhúzandó) 
 

4.3.1. rendelkezett   

 
 A B C D E F G H 

1 Címe Hrsz fekvése Művelési 
ága 

Területe 
Ha   m2 

AK 
K       f 

Szerzés 
jogcíme 

Tulaj-
doni 

Hányad 

2         
3         
4         

 
4.3.2. nem rendelkezett 

 
4.4.Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy tudomásom szerint az elhalt ingó vagyonnal (a 
megfelelő rész aláhúzandó) 

4.4.1.  rendelkezett. Megjelölése: ………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………..……………. 

4.4.2. nem rendelkezett 
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5. A kérelemhez szükséges egyéb nyilatkozatok: 
 

5.1. Tudomásul veszem, hogy a szociális hatáskört gyakorló szerv - az ingatlanügyi hatóság útján - 
ellenőrizheti a kérelemben közölt adatok valódiságát. 
 
5.2. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 
 
5.3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
5.3.1.* életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó) és   
5.3.2. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
5.3.3.* A támogatás kifizetését az alábbi formában kérem: (a megfelelő aláhúzandó) 

 Házipénztárból készpénzben  
 Folyószámlámra történő utalással, melynek számlaszáma: ……………………………............. a 

számlavezető bank neve: …………………………………………………………………………. 
 Postai úton történő kifizetéssel az alábbi címre: …………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 
5.3.4. a köztemetés  megállapítása esetén a fellebbezési jogomról 

 
 lemondok – nem mondok le. (a megfelelő rész aláhúzandó) 

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

 ...................................................................  
 kérelmező aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
” 
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3. melléklet a …../2020. (……..) önkormányzati rendelethez 

 
„7. melléklet a 4/2012. (III.27) önkormányzati rendelethez 

 
Kérelem – rendkívüli települési támogatás megállapításához 

 
1. Személyes adatok 

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 
1.1.1. Neve: ....................................................................................................................................... 
1.1.2. Születési neve: ......................................................................................................................... 
1.1.3. Anyja neve: .............................................................................................................................. 
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ......................................................................................... 
1.1.5. Lakóhelye: ............................................................................................................................... 
1.1.6. Tartózkodási helye: .................................................................................................................. 
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .................................................................................... 
1.1.8. Állampolgársága: ..................................................................................................................... 
1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): .................................................................................... 
1.1.10. E-mail címe (nem kötelező megadni):…………………………........................................ 

1.2. A kérelmező családi állapota: 
1.2.1. □ egyedülélő, 
1.2.2. □ nem egyedülélő. 

1.3. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 
1.3.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 
1.3.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy 
1.3.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy 
1.3.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan. 
1.3.5. □ összevont engedéllyel rendelkező. 

2. A közeli hozzátartozókra vonatkozó adatok 
 
2.1. A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: ......... 

fő. 
2.2. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai 

            
   A  B  C  D  E 

 1. 
 Közeli  

hozzátartozó 
neve (születési 

neve) 

 Anyja neve 
 Születési helye, 

ideje  
(év, hó, nap) 

 Társadalom-  
biztosítási 

Azonosító Jele 

 Családi kapcsolat 
megnevezése 

 2.           
 3.           
 4.           
 5.           
 6.           

           
3. A kérelemre vonatkozó rész 
3.1. A kérelem indokolása:  
……………………………..…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………..…………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………..…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………..…………………………………………………………………………… 
3.2. A kérelem indokolását alátámasztó dokumentumok, igazolások pl: ( orvosi beutaló, elemi kár 
esetén bármely hivatalos szerv igazolása stb….) : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
3.3. A rendkívüli települési támogatásra kért összeg: …………………………………….. Ft. 

4. Nyilatkozatok: 
 

4.1. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 
 
4.2. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
4.2.1.* életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó) és   
4.2.2. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
4.2.3.* A támogatás kifizetését az alábbi formában kérem: (a megfelelő aláhúzandó) 

 Házipénztárból készpénzben  
 Folyószámlámra történő utalással, melynek számlaszáma: ……………………………............. a 

számlavezető bank neve: …………………………………………………………………………. 
 Postai úton történő kifizetéssel az alábbi címre: …………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 
4.2.4.  a kért támogatás megállapítása esetén a fellebbezési jogomról 

 
 lemondok – nem mondok le. (a megfelelő rész aláhúzandó) 
 

4.2.5. a kért támogatást  megállapítása esetén a 3. pontban megjelölt célra használom fel, és azzal 60 
napon belül elszámolok. 

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

 

 ................................................................... 

 

 kérelmező aláírása  
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Indokolás 
 
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM 
rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez 
tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti 
Jogszabálytárban kell közzétenni.”  
 
Erre tekintettel Felsőlajos Község Képviselő-testületének  …./2020 (...) önkormányzati 
rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 2020. december 11-i polgármesteri döntésre előterjesztett indokolását az 
alábbiakban teszem közzé: 
 

1. Általános indokolás 
 

Rendelet 4. § (2) bekezdésének módosítása szükséges annak érdekében, hogy azon 
személyek is igényelhessenek települési támogatást a jelzőrendszeres házi segítségnyújtó 
rendszer használatához, akik az SOS Központ Kft.-vel kötnek szerződést. A Rendelet-tervezet 
kimondja, hogy az ellátás félévente igényelhető.   

A szociális ellátások kifizetési rendjére vonatkozó szabályok módosítása is szükségessé vált 
a tekintetben, hogy a kérelmezőnek a házipénztári kifizetés mellet rendelkezésére álljanak az 
egyéb kifizetési módok is.  

A Rendelet mellékleteinek cseréje szükséges, tekintettel arra, hogy az Ákr. szabályai alapján 
kizárólag a hivatalból indult eljárás esetén írja elő az ügyfél tájékoztatási kötelezettségét az 
eljárással kapcsolatos információkról (pl. ügy iktatási száma, az eljárás megindításának napja, az 
ügyintézési határidő, az ügy intézője, valamint annak elérhetősége), továbbá a települési 
támogatás iránti kérelem nyomtatvány 4. pontjában szereplő szövegrész törlésre került, mivel a 
támogatás nem kizárólag csak elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való 
hozzájárulásra igényelhető. 
 

2. Részletes indokolás  
1. §  

A Rendelet 4. § (2) bekezdésének módosításáról rendelkezik annak érdekében, hogy az SOS 
Központ Kft.-vel szerződést kötő ügyfelek is jogosultak legyenek települési támogatás 
igénylésére az egészségvédelmi-, és segélyhívó rendszer szolgáltatás használatához. 
 

2.§ 
A Rendelet-tervezet 2. § (1) és (2) bekezdése a szociális ellátások kifizetési rendjére vonatkozó 
szabályok módosítását tartalmazza a tekintetben, hogy a kérelmezőnek a házipénztári kifizetés 
mellett rendelkezésére álljanak az egyéb kifizetési módok is. 
 

3.§ 
A Rendelet mellékleteinek cseréjéről rendelkezik.  
 

4. §  
A Rendelet 4. § (8) bekezdését módosítja, tekintettel arra, hogy a korábbi szabályozástól 
eltérően a 4.§ (2) bekezdésben rögzített települési támogatás 6 hónapos időtartamra kerül 

megállapításra.  
 
5. §  

A rendelet-tervezet hatálybalépésének időpontját tartalmazza. 
 


