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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 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) 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. § 

Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe 
a következő rendelkezés lép: 

„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:” 

2. § 

(1) Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 4/A. § (3) bekezdés 
d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem esetén a kérelmezőnek igazolnia kell) 
„d) a gyógyszerköltséget a háziorvos vagy kezelőorvos által kiállított és a gyógyszertál által 

beárazott vénnyel” 

(2) Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 4/A. § (5) és (6) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(5) Jövedelemtől függő rendkívüli települési támogatást a Rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti hatáskör gyakorló családonként havonta 1 alkalommal, évente legfeljebb 5 alkalommal és 
családonként évente maximum 30.000.- Ft összegben adhat, kivéve az (1) bekezdés a) pontjának aa) 
és ag) alpontjában foglalt esetet. 

(6) Jövedelemtől függetlenül, rendkívüli települési támogatást a Rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti hatáskör gyakorló méltányosságból évente egyszer maximum 40.000.- Ft összegben adhat.” 
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(3) Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 4/A. § (8) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(8) Nem jogosult rendkívüli települési támogatásra az (1) bekezdés b) pontban foglaltakon túl, az a 
kérelmező, akinél a környezettanulmány felvétele során megállapításra kerül, hogy az adott lakcímen 
életvitelszerűen nem a kérelmező és általa a kérelemben megjelölt személyek laknak, továbbá, ha a 
kérelmező lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó alábbi kötelezettségnek - tartós 
akadályoztatás esetét kivéve - nem tesz eleget: 
a) a kérelmező nem gondoskodik az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház kerítéssel határos 

útingatlanig terjedő közterületen lévő árok, nyitott csatorna, folyóka, áteresz tisztántartásáról, 
a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról, 

b) a kérelmező nem gondoskodik az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház kerítéssel határos 
útingatlanig terjedő közterületen a járda és a közterület tisztán tartásáról, 

c) a kérelmező nem gondoskodik az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház udvarának és 
kertjének gaz- és gyommentesítéséről, tisztántartásáról.” 

3. § 

Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés 
nyitó szövegrészében a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges” szöveg lép. 

4. § 

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

BaskyAndrás sk.        dr. Balogh László sk. 

 polgármester               jegyző  

        

 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. február 25. 

        dr. Balogh László sk.    
                                     jegyző  


