
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2016. (XI.25.) 
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 
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 100.000. Ft-ot nem éri 

el, havi 2.000.- Ft támogatást nyújt, 
b) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem 100.000 Ft és 130.000.- 

Ft között van, havi  1.000.- Ft támogatást nyújt, 
c) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 130.000.- 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 26/2016. (XI.25.) 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. 
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