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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2016. november 24-i ülésére 
 

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (…) 
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Ikt.sz: LMKOH/3024/4/2016.     
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról 
szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) települési 
támogatást szabályozó rendelkezéseinek módosítására teszek javaslatot az alábbiak szerint:  
 
I. A Rendelet 4. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat az Szt. 45. § (1) bekezdésében 
meghatározottak alapján a Rendelet 4. § (2) bekezdésben meghatározott esetekben, 
figyelemmel a (3)-(5) bekezdésben foglaltakra, eseti jelleggel települési támogatást biztosít 
elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra. 
 
Ezen támogatás összege a korábban törvényileg meghatározott és jól bevált helyben 
szokásos legolcsóbb temetési költség mértékének a 10%-a nagyságrendben került 
megállapításra. Évente bekérésre került a Közszolgáltatótól a helyben szokásos legolcsóbb 
temetés költsége mind a koporsós temetés (195.586.- Ft/2016. év), mind a hamvasztásos 
temetés (182.950.- Ft/2016 év.) esetére és annak 10%-a került kifizetésre. Ésszerű lenne 
azonban egy konkrét, „kerek” összeget meghatározni ezen települési támogatásra, mindkét 
temetési formára ugyanolyan összegben.   

Javaslom tehát, hogy a Rendelet 4. § (5) bekezdésében a „települési támogatás 
egyszeri összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség mértékének a 
10%-a.” helyett a következő rendelkezés kerüljön beépítésre: 
„(5) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás egyszeri összege 20.000.- Ft.”   
 
Ehhez kapcsolódóan hatályon kívül kell helyezni a Rendelet 6. mellékletét, 
amelyből a nyújtott támogatási összeg került számításra.  
 

Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra a jelenlegi szabályozás 
szerint nem állapítható meg a települési támogatás, ha a kérelmező családjában az egy főre 
jutó jövedelem meghaladja családban élőként a 86.250.- Ft-ot, egyedül élőként a 115.000.- 
Ft-ot. Az ügyintézők jelzése alapján sok esetben fordul elő az, hogy az alacsonyan 
szabályozott egy főre jutó jövedelemhatár miatt nem válnak jogosulttá a hozzátartozók erre 
a támogatásra, a feltételeket megérdeklődik, de már a kérelmet sem nyújtják be. 
Megvizsgáltam a lajosmizsei elhunytak számát (hagyatéki leltárok száma), valamint a 
temetési segélyben részesülők számát, amely a következő adatokat mutatja.    
 
Adatok megnevezése 2015.01.01.-2015.12.31. 2016.01.01.-2016.09.30. 
elhunytak száma (hagyatéki 
leltár)  

kb. 300 db Kb. 200 db  

temetési segélyben részesülők 
száma  

43 fő  
834.500.- Ft összegben 

37 fő  
711.500.- Ft összegben 
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Kérem a T. Képviselő-társaim és a Bizottságok Tagjainak véleményét és támogatását, 
hogy az egy főre jutó jövedelemhatár a települési támogatás ezen formájának 
igénybevételéhez emelésre kerüljön családban élőknél az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 400%-ára (115.000.-), egyedül élőként az öregségi nyugdíj mindkori 
legkisebb összegének 500%-ára (143.750.-).   
 
A rendelet-módosítás fentiekben foglaltaknak megfelelően került előkészítésre.  
 
II. A Rendelet 4. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat települési 
támogatást nyújt „VARIO MEDCARE a mobil Egészségőr” egészségvédelmi rendszer 
használatához. A támogatás bevezetésére 2016. január 1. napjával került sor. A 
szolgáltatást igénybe vevők száma: 30 fő, ebből önkormányzati támogatásban részesülők 
száma 15 fő. A támogatás összege a Rendelet értelmében a jövedelemtől függően 1.000.- 
Ft (9fő) vagy 2.000.- Ft. (6 fő). Az egészségvédelmi rendszer igénybevételének havi díja 
3.000.- Ft+ÁFA (3.810.- Ft). 
 
Kérem a T. Képviselő-társaim és a Bizottságok Tagjainak véleményét  a tekintetben, hogy 
a jövedelemhatár kerüljön-e megemelésre a feltételrendszerben vagy a már támogatásban 
részesülők kaphassanak magasabb támogatási összeget, esetleg mindkét szabályozás 
módosításra kerüljön.  
 
A rendelet-módosítás hatályba lépésének időpontját 2017. január 1. napjától javaslom.   

 
 
Előzetes hatásvizsgálat 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (…) önkormányzati 
rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
 
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai: 
 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A rendelet-tervezet módosításának költségvetési vonzata a hatályos költségvetési 
rendeletben rendelkezésre áll.  
 
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 nem merülnek fel.   
 

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

A rendelet-tervezet a már hatályos 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet Rendkívüli 
Települési Támogatás elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás 
összegét konkretizálja, valamint a jövedelemhatárokat módosítja a települési támogatások 
esetében.  
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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. 
 

 
Fentiekre tekintettel az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. 
Képviselő-testület elé.  
 
 
 
Lajosmizse, 2016. október 27. 

                 
                        Basky András sk. 

                                                                         polgármester 
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Előterjesztés melléklete 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (…...) 
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III.30.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati 
rendelet 2.1.b. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság és 
az 1.1.w. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  

 

1. § 
 

(1)  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról 
szóló 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép:  
 

„4. § 
 

(1) Az Önkormányzat figyelemmel a (3)-(5) bekezdésében foglaltakra, eseti jelleggel 
települési támogatást biztosít elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való 
hozzájárulásra. 
 

(2) Az Önkormányzat figyelemmel a (7)-(8) bekezdésben foglaltakra települési támogatás 
nyújt „VARIO MEDCARE a mobil Egészségőr” egészségvédelmi rendszer 
használatához. 
 

(3) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás megállapításához a 2. melléklet szerinti 
kérelemnyomtatványt, a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla 
eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot kell benyújtani.  
 

(4) Nem állapítható meg az (1) bekezdés szerinti települési támogatás  
a) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja 

aa) családban élőként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ….. 
(400%)-át, 
ab) egyedül élőként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
……..(500%)-át, 
vagy  

b) hitelt érdemlően megállapítást nyert, hogy a benyújtott jövedelemnyilatkozat, valamint 
az ahhoz csatolt igazolások adatai nem valósak, vagy  

c) az (1) bekezdés esetében, ha a kérelmet az annak alapjául szolgáló eseményt követő 60 
napon túl nyújtották be, vagy 

d) annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési 
hozzájárulásban részesül. 
 

(5) Az (1) bekezdés szerinti támogatás egyszeri összege ……………(20.000.- ) Ft. 
 

(6) Az Önkormányzat a szociális ellátás felhasználásának ellenőrzése keretében 
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a) az (1) bekezdés szerinti támogatásban részesített esetében a megállapított települési 
támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló határozat 
számával együtt a temetési számlára rávezeti és a számlát a kérelmező részére 
visszaadja, 

b) a 4/A. § (1) bekezdés szerinti rendkívüli települési támogatásban részesített személyt 
kötelezi, hogy a folyósítást követő 60 napon belül a felhasználást alátámasztó 
dokumentumokat (számla, nyugta) csatolja be. 

(7) A (2) bekezdés szerinti települési támogatás megállapításához a 2. melléklet szerinti 
kérelemnyomtatványt és a Szolgáltatóval kötött szerződést kell benyújtani. 

(8) Az Önkormányzat a (2) bekezdésben foglalt települési támogatást – a kérelem 
benyújtása hónapjának első napjától egy évre – az alábbiak szerint nyújtja: 
a) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 75.000.- 

…………….Ft-ot nem éri el, havi 2.000.- …………..Ft támogatást nyújt, 
b) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem  75.000.- ……..Ft és 

100.000.- ………….. Ft között van, havi  1.000.- ………….Ft támogatást nyújt, 
c) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 100.000.- …….….. Ft-

ot meghaladja, az önkormányzat támogatást nem nyújt.” 
 

2. § 

(1) Hatályát veszti a Rendelet 6. melléklete.   
 

3.§ 
 

(1) A Rendelet a következő alcímmel és 12. §-sal egészül ki: 
 

„ 6. Átmeneti rendelkezések 
12.  § 
 

(1)  E Rendeletnek a szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló …./2016. (…….) önkormányzati rendeletmódosítással módosított  ( 
továbbiakban: Módrendelet) 4. § (8) bekezdésben foglalt rendelkezéseit, a Módrendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő és a Módrendelet hatálybalépésekor már elbírált ügyekben is 
alkalmazni kell.”   

 

4. § 

(1) Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 

 
 

 
Basky András dr. Balogh László  
polgármester jegyző 
 
 
 
A kihirdetés napja: …………………………………. 
                                                                                                                
 
          dr. Balogh László 
 jegyző 

 


