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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. április 28-i ülésére 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (…..)           önkormányzati 

rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Iktatószám: LMKOH/523-3/2022. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 
30.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Szoc. Rendelet) a Tisztelt Képviselő-testület a februári ülésén 
módosította a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály 
javaslatai alapján. Az ülésen elhangzott kezdeményezések, valamint a gyakorlatban szerzett tapasztalatok 
alapján a Szoc. rendelet további módosítására teszek javaslatot az alábbiak szerint: 
 
A Szoc. rendelet 4. § (4) bekezdése alapján nem állapítható meg az elhunyt személy eltemettetésének 
költségeihez való hozzájárulás céljára szolgáló települési támogatás egyebek mellett a következő két esetben:  

„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”. 

 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi 
LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 11. §-a alapján az öregségi teljes 
nyugdíj legkisebb összege havi 28 500 forint. Erre tekintettel jelenleg a támogatás jövedelemhatára a Szoc. 
rendelet 4. § (4) bekezdés a.) pontjának aa.) alpontja esetében 114.000 forint, míg ugyanezen bekezdés a.) 
pontjának ab.) alpontja esetében 142.500 forint.  
 
A Szoc. rendelet 4.§ (5) bekezdése alapján jelen támogatás egyszeri összege 20.000.- Ft. Ezen összeg 
módosítására irányuló kezdeményezés szerint indokolt lehet ezen támogatási összeg akként történő 
megállapítása, hogy jövedelemhatárhoz kötötten sávosan növekedjen annak összege.  
 
A koronavírus okozta rendkívüli helyzetre tekintettel, valamint az önkormányzat 2022. évi költségvetése által 
biztosított lehetőségeket figyelembevéve az alábbiak szerint teszek javaslatot az elhunyt személy 
eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljára biztosított települési támogatás összegére:  
 
A települési támogatás egyszeri összege: 

a) amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem családban élőként 100.000.- Ft 
alatt van, úgy 40.000.- Ft lenne, 

b) amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem családban élőként 100.001.- Ft 
és 150.000.- Ft között van, úgy 30.000.- Ft lenne,  

c) amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem családban élőként 150.001.- Ft 
és 200.000.- Ft között van, úgy 20.000.- Ft lenne, 

d) amennyiben egyedül élő kérelmező egy főre jutó havi jövedelme 150.000.- Ft alatt van, úgy 40.000.- 
Ft lenne, 

e) amennyiben egyedül élő kérelmező egy főre jutó havi jövedelme 150.001.- Ft és 200.000.- Ft között 
van, úgy 30.000.- Ft lenne, 

f) amennyiben egyedül élő kérelmező egy főre jutó havi jövedelme 200.001.- Ft és 250.000.- Ft között 
van, úgy 20.000.- Ft lenne.  

 
 
A Szoc. rendelet 4/A.§ (1) bekezdés b.) pont ba.) alpontja alapján nem állapítható meg rendkívüli települési 
támogatás, egyebek mellett, ha a család egy főre jutó havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj 200 %-
át (57.000,- forintot), egyedül élő és gyermekét egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj 300 %-át 



(85.500,- forintot). Ezen rendelkezés módosítására akként teszek javaslatot, hogy a Szoc. rendelet 4/A. § (1) 
b.) pont bb.) és bc.) alpontjaiban foglalt eseteken túl nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás, 
egyebek mellett, ha a család egy főre jutó havi jövedelme meghaladja a 100.000.- forintot, egyedül élő és 
gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 120.000 forintot. 
 
Javaslom továbbá Szoc. rendelet 9.§ (1) bekezdés i) pontjának módosítását, melyben a Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda elnevezése pontosításra kerül a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatok alapján 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődére. 
 
Jelen módosítással egyidőben javaslom továbbá a Szoc. rendelet 2. 4. és 7. mellékletének adatkezelésre való 
kikötéseinek pontosítását a hatályban lévő adatvédelmi rendelkezések alapján.  
 
A fenti javaslatokat magában foglaló rendelet-tervezet jelen előterjesztésem mellékletét képezi.  
 

Előzetes hatásvizsgálat  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály 
feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás 
várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a testületet tájékoztatni kell. 

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

 
A rendelet-tervezet a korábbi évekhez képest többlet költségvetési vonzattal jár, azonban a települési 
támogatás, valamint a rendkívüli települési támogatás fedezete a hatályos költségvetési rendeletben 
rendelkezésre áll.  

 
2. Környezeti és egészségi következményei: 

 
Nem mérhető hatás. 
  

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
 

A rendelet-módosítás adminisztratív terhek növekedésével jár, tekintettel arra, hogy több kérelmező válik 
jogosulttá mind elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljára biztosított 
települési támogatás összegére, mind pedig rendkívüli települési támogatás összegére. 
 

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

A rendelet-módosítást a rendszeresen benyújtott kérelmek ügyintézése során szerzett tapasztalatok teszik 
szükségessé. Ezen rendelet-módosítás elmaradása jogszabálysértést nem eredményez.  

 
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. 

 
A fentiekre tekintettel a jelen előterjesztés melléklete szerinti rendelet-tervezet elfogadására teszek javaslatot 
a Tisztelt Képviselő-testület részére a hozzá csatolt indokolással együtt. 
 
 Lajosmizse, 2022. április 21. 
 

       Basky András sk. 
           polgármester  



Előterjesztés melléklete 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) 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 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. 
§ (3) bekezdésében, 45. § (1) és (3) bekezdésében, 58./B § (2) 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 1. mellékletének 2.1.b. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság és az 1. melléklet 1.1.w. pontjában 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével 
a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdés 
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[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 (5) bekezdés c) pontjában meghatározott összeget, 
ab) egyedül élőként az (5) bekezdés f) pontjában meghatározott összeget, vagy” 

(2) Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Az (1) bekezdés szerinti támogatás egyszeri összege: 
a)  amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem családban élőként 

100.000.- Ft alatt van, úgy 40.000.- Ft; 
b) amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem családban élőként 

100.001.- Ft és 150.000.- Ft között van, úgy 30.000.- Ft; 
c) amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem családban élőként 

150.001.- Ft és 200.000.- Ft között van, úgy 20.000.- Ft; 
d) amennyiben egyedül élő kérelmező egy főre jutó havi jövedelme 150.000.- Ft alatt van, úgy 

40.000.- Ft; 
e) amennyiben egyedül élő kérelmező egy főre jutó havi jövedelme 150.001.- Ft és 200.000.- Ft 

között van, úgy 30.000.- Ft; 
f) amennyiben egyedül élő kérelmező egy főre jutó havi jövedelme 200.001.- Ft és 250.000.- Ft 

között van, úgy 20.000.- Ft.” 

2. § 

Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 4/A. § (1) bekezdés b) 
pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[a) Az Önkormányzat az Szt. 45. § (3) bekezdésében foglaltak alapján figyelemmel az Szt. 45. § (4)-
(5) bekezdésére, az Szt. 7. § (1) bekezdésére rendkívüli települési támogatást nyújt különösen   
Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha] 

„ba) a család egy főre jutó havi jövedelme meghaladja a 100.000.- forintot, egyedül élő és 
gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 120.000.- forintot,” 



3. § 

Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés i) 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:) 
„i) Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Vezetője vagy az általa megbízott 

személy”” 

4. § 

(1) Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. 
melléklet szerint módosul. 

(2) Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 2. 
melléklet szerint módosul. 

(3) Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 3. 
melléklet szerint módosul. 

5. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát 
veszti. 
 
 

BaskyAndrás        dr. Balogh László 
polgármester       jegyző  

     

    

A rendelet kihirdetésének napja: ……………... 

 

        dr. Balogh László     
                                     jegyző  

  



1. melléklet 

1. Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.1.9. 
és 1.1.10. pontja helyébe a következő pontok lépnek: 

„1.1.9. Telefonszám : ........................................................................... 

(Ezen adat megadása önkéntes, nem kötelező megadni.) 

1.1.10. E-mail címe :………………………….................................. 

(Ezen adat megadása önkéntes, nem kötelező megadni.)” 

2. Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 5.2. 
pontja helyébe a következő pont lép: 

„5.2. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához, valamint tudomásul veszem azt, hogy az adatkezelés jogalapja a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18.§-a.”  



2. melléklet 

1. Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.1.9. 
pontja helyébe a következő pont lép: 

„1.1.9. Intézmény esetén a képviseletre jogosult neve, 
elérhetősége: .....……………………………………………………..…………………………………………
…………   
 1.1.9.1. Önkéntesen megadható adatok:    
 Telefonszám : ....................................................................................   
 E-mail címe :…………………………........................................   
” 

2. Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 5.2. 
pontja helyébe a következő pont lép: 

„5.2. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához, valamint tudomásul veszem azt, hogy az adatkezelés jogalapja a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18.§-a. ”  



3. melléklet 

1. Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1.1.9. 
és 1.1.10. pontja helyébe a következő pontok lépnek: 

„1.1.9. Telefonszám: ........................................................................... 

(Ezen adat megadása önkéntes, nem kötelező megadni.) 

1.1.10. E-mail címe:………………………….................................. 

(Ezen adat megadása önkéntes, nem kötelező megadni.)” 

2. Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 5.1. 
pontja helyébe a következő pont lép: 

„5.1. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához, valamint tudomásul veszem azt, hogy az adatkezelés jogalapja a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18.§-a. ” 
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Részletes indokolás 

Az 1–5. §-hoz és az 1–3. melléklethez  
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 az egyes szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 2022. április 28-i 
képviselő-testületi ülésre előterjesztett előterjesztésének indokolását az alábbiakban teszem 
közzé: 

Általános indokolás: 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 
7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) gyakorlati alkalmazása során 
szerzett tapasztalatokra, valamint a halálozások számának, és temetési költségek elmúlt években 
történő növekedésére tekintettel a Rendelet módosítása az alábbiak szerint indokolt. 

Részletes indokolás 

1. § indokolása: 
A 4. § (4) bekezdés a.) pontjának módosítása vált szükségessé annak érdekében, hogy a 4. § (5) 
bekezdésben jövedelemhatártól függően sávosan növekvő mértékben lehessen megállapítani az 
elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljára biztosított települési 
támogatás összegét. Továbbá a 4. § (4) bekezdésének módosítása vált szükségessé, melyben 
jövedelemhatártól függően sávosan növekvő mértékben kerül megállapításra az elhunyt személy 
eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljára biztosított települési támogatás összege, ezzel 
csökkentve az elhunyt személyek eltemettetésével járó jelentős családi anyagi terheket.  

2. § indokolása: 
A 4/A. § (1) bekezdés ba.) pontjának módosítása vált szükségessé, annak érdekében, hogy a 
jövedelemhatár emelésével szélesebb körben, magasabb jövedelmű rászoruló esetében is lehessen 
rendkívüli települési támogatást megállapítani.  

3. § indokolása: 
A 9.§ (1) bekezdés i.) pontjának módosítása vált szükségessé, melyben a Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda elnevezése pontosításra kerül a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő 
adatok alapján Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődére. 

4. § indokolása: 
A 2. 4. és 7. melléklet módosítása vált szükségessé, melyben az adatkezelésre vonatkozó kikötéseket 
a hatályban lévő adatvédelmi rendelkezések alapján szükséges meghatározni. 

5.§ indokolása: 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
 


