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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 20.)  
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) 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. melléklet 1.1.w. és 2.1.b. 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az 
Önkormányzati 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) 1. § (4) 
bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:  

[Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmek esetében] 
„e) a rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a 7. melléklet szerinti nyomtatványon 
lehet benyújtani.” 

2. § 

(1) A Rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 [Lajosmizse Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az Szt.-ben 

meghatározott szociális ellátások közül az alábbiakat nyújtja:] 
„b) települési támogatás” 

 
(2) A Rendelet 2. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki: 

 [Lajosmizse Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az Szt.-ben 
meghatározott szociális ellátások közül az alábbiakat nyújtja:] 

„g) rendkívüli települési támogatás.” 
3. § 

(1) A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4. § 

(1) Az Önkormányzat az Szt. 45. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján a (2) 
bekezdésben meghatározott esetekben, figyelemmel a (4)-(5) bekezdésben foglaltakra, 
eseti jelleggel települési támogatást biztosít. 

(2) Az Önkormányzat települési támogatást nyújt az elhunyt személy eltemettetésének 
költségeihez való hozzájárulásra. 

(3) A 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 települési támogatás  
a) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja 

aa) családban élőként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,   
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ab) egyedül élőként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, 
vagy 

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

c) a (2) 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) A települési támogatás egyszeri összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 
mértékének a 10%-a.  

(6) Az Önkormányzat a szociális ellátás felhasználásának ellenőrzése keretében  
a) a (2) bekezdés szerinti támogatásban részesített esetében a megállapított települési 
támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló határozat számával 
együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell adni, 

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.” 

4. § 

 (1) A Rendelet 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4/A. § 

(1) 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.  

(2) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a Rendelet 7. mellékletét képező 
nyomtatványon, a kérelem alapjául szolgáló élethelyzetet, létfenntartási gondot 
lehetőség szerint hivatalos dokumentumok, igazolások csatolásával kell benyújtani. 
(Pl: orvosi beutaló, hivatalos szerv igazolása, családsegítő szolgálat javaslata, stb.) 

 (3)  A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege minimum 1.000.- Ft és maximum 
50.000.- Ft.  

(4)  A rendkívüli települési támogatás nem adható orvos által fel nem írt gyógyszerre és 
tápszerre és gyógyászati segédeszközre.” 

 
5. § 

 
(1) A Rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A szociális ellátás összege a jogerős határozat alapján a jogosult részére a 
kérelmében megjelölt módon kerül kifizetésre. A kifizetés a házipénztárból 
készpénzben az alábbi rendben történik: 

a) a Rendelet 4. § (2) bekezdés alapján nyújtott támogatás pénztári nyitvatartási 
időben kerül kifizetésre, 

b) a Rendelet 4/A. § (1) bekezdése alapján nyújtott támogatás a kérelem indokául 
szolgáló élethelyzet mérlegelését követően azonnal, de legkésőbb 3 munkanapon 
belül kerül kifizetésre, kivéve a gyógyszerköltség támogatására nyújtott összeget, 
amely a gyógyszert kiadó gyógyszertár részére számla ellenében átutalással kerül 
megtérítésre.”  
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6. § 
(1) A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Rendelet a 7. melléklettel egészül ki. 

 
7. § 

(1) A Rendelet 1. § (4) bekezdés a) pontjában „az önkormányzati segély” szövegrész helyébe 
„a települési támogatás” szöveg lép. 

(2) A Rendelet 7. § (1) bekezdésében „A polgármester” szövegrész helyébe „Az 
Önkormányzat” szöveg lép. 

(3) A Rendelet 7. § (2) bekezdésében „A polgármester” szövegrész helyébe „Az 
Önkormányzat” szöveg lép. 

(4) A Rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontjában az „Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága” 
szövegrész helyébe az „Önkormányzati Bizottság” szöveg lép. 

8. § 

(1) Hatályát veszti a Rendelet: 
1. 1. § (4) bekezdésében a „pénzbeli és természetbeni” szövegrész, 

2. 2. § (1) bekezdés a) pontja, 
3. 2. § (1) bekezdés d) pontja, 

4. 2. § (1) bekezdés f) pontja. 
5. 3. §-a, 

6. 6. §-a,  
7. 8. §-a.  

8. 10. § (3) bekezdése. 
9. § 

(1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 

 
 
 
Basky András sk.                                                                                 dr. Balogh László sk.  
polgármester jegyző 
 
 
 
 
A kihirdetés napja: 2015. február 20. 
                                                                                                             dr. Balogh László sk. 
 jegyző 
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1. melléklet a 6/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 
 
„2. melléklet a 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez 

Kérelem –települési támogatás megállapításához 
1. A kérelmező adatai:  
1.1 az  igénylő neve : ……………………….…………………………………………….…… 
1.2 születéskori név: ……………………….…………………………………..……………… 
1.3 anyja neve: …………….……………………………………...…………………………… 
1.4 születési helye, ideje: ……………………………………………………………………… 
1.5 Lakóhelyének címe: ……………………..………………………………………………… 
1.6 Telefonszáma: ………………….………..………………………………………………… 
1.7 e-mail címe: …………………….………….……………………………………………… 
1.8 . rendszeres havi jövedelmének forrása: ….…………………………………..…………… 
1.9 rendszeres havi jövedelmének összege: …………………………………………………… 
2. A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai: 

 A B C D E 

 Név Születési ideje rokonsági foka foglalkozása jövedelme* 

1      

2      

3      

4      

*: az igazolására szolgáló irat alapján 
3. Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ....…………….............. Ft/hó. 
4. A kérelem rövid indokolása: 
……………………………..…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..…… 
A települési támogatás megállapítását  elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való 
hozzájárulásra kérem. 
Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 
Kijelentem, hogy az általam indított ügyben az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának 
napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügy intézőjéről, valamint annak elérhetőségéről értesítést  

kérek – nem kérek 
Kijelentem, hogy a kért támogatás megállapítása esetén a fellebbezési jogomról lemondok és 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: ………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 
 Nyilatkozom, hogy a kért támogatást  megállapítása esetén a 4. pontban megjelölt célra használom 
fel, és azzal 60 napon belül elszámolok. 
 

Lajosmizse, ………………..év………………….hó…………….nap. 

……………………………………………… 
                                                                                       Az igénylő aláírása” 
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2. melléklet a 6/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 
 
„7. melléklet a 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez 

Kérelem – rendkívüli települési támogatás megállapításához 
1. A kérelmező adatai:  
1.1 az  igénylő neve : ……………………….…………………………………………….…… 
1.2 születéskori név: ……………………….…………………………………..……………… 
1.3 anyja neve: …………….……………………………………...…………………………… 
1.4 születési helye, ideje: ……………………………………………………………………… 
1.5 Lakóhelyének címe: ……………………..………………………………………………… 
1.6 Telefonszáma: ………………….………..………………………………………………… 
1.7 e-mail címe: …………………….………….……………………………………………… 
2. A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai: 

 A B C D 

 Név Születési ideje rokonsági foka foglalkozása 

1     

2     

3     

4     

3. A kérelem indokolása:  

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

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

A kérelem indokolását alátámasztó dokumentumok, igazolások pl: ( orvosi beutaló, elemi kár esetén 
bármely hivatalos szerv igazolása stb….) : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
A Rendkívüli települési támogatásra kért összeg: …………………………………….. Ft. 
Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 
Kijelentem, hogy az általam indított ügyben az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának 
napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügy intézőjéről, valamint annak elérhetőségéről értesítést  

kérek – nem kérek 
Kijelentem, hogy a kért támogatás megállapítása esetén a fellebbezési jogomról lemondok és 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: ………………………………………………. 

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

Lajosmizse, ………………..év………………….hó…………….nap. 

……………………………………………… 
                                                                                        Az igénylő aláírása”  
 


