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1. napirendi pont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Előterjesztés címe és tárgya:  
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 
szóló 7/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása  

 
 
 

A tárgykört rendező jogszabály: 
– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
– A gyermekek védelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

 
 
 
 
 
Előterjesztő:   Dr. Temesszentandrási György polgármester 
Az előterjesztést készítette: Dr. Sisa András jegyző 
                                                Dr. Fehér Diána aljegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. 
törvény ( a továbbiakban: Tv.) módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) helyi önkormányzati 
rendeletben szabályozandó segélyekre vonatkozó rendelkezéseit. 

A jogszabályváltozások miatt hatályon kívül kell helyezni Tabajd Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 7/2012. (III.29.) rendeletnek, valamint a gyermekvédelem 
helyi szabályozásáról szóló 9/2003. (VIII.01.) önkormányzati rendelet átmeneti segélyre, rendkívüli 
átmeneti segélyre és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó rendelkezéseit. Utóbbi 
rendelet tartalmi felülvizsgálata annak hatályban tartását a továbbiakban nem indokolja, mivel ezen 
ellátási forma megszüntetésével gyakorlatilag kiüresedett a rendelet. 

A fenti segélytípusok helyett egységes, önkormányzati segélyt kell a helyi szociális rendeletben 
szabályozni.  

Az új szabályozás vizsgálata során megállapítottuk, hogy a korábbi átmeneti segélyre vonatkozó 
szabályozás jó része megfelel az önkormányzati segély szabályainak, ezért a jogosultsági feltételek 
az átmeneti segélyhez hasonló szabályozókkal kerültek rögzítésre. 

Az új szabályozás az önkormányzati segély tekintetében: 
 

- kimondja, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal 
küzdő személyek részére nyújt önkormányzati segélyt, elsősorban azon személyek 
részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak 
gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások – így különösen 
betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós 
anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának 
előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a 
gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a 
gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak, 

- bevezeti az egységes jövedelmi értékhatárt, ami nem jelent mást, minthogy az ellátás 
megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított havi családi jövedelemhatár 
önkormányzati rendeletben szabályozott mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 130%-ánál (37.050 forint) nem lehet alacsonyabb 

- folyósítható meghatározott időszakra havi rendszerességgel vagy adható eseti jelleggel, 
- az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként is megállapítható, 

melynek összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos módon legolcsóbb temetés 
költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a 
kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti. 

- kimondja, hogy hivatalból is megállapítható 
- a mielőbbi segítségnyújtás érdekében a hatósági eljárásokra általánosan irányadó 30 napos 

ügyintézési határidőt 15 napra csökkenti. 
 

Az önkormányzati segély kialakítása mellett 2014. január 1-jével a Tv. a méltányossági 
közgyógyellátásra való jogosultság megállapítását vagy elutasítását, a kérelem érdemi vizsgálat 
nélküli elutasítását, a háziorvosi igazolás egészségbiztosítási szervhez történő továbbítását, a 
jogosultság kezdő időpontjáról és a gyógyszerkeretről történő döntéshozatalt a jegyző hatásköréből 
a Képviselő-testület hatáskörébe ruházza. A méltányossági közgyógyellátással kapcsolatos döntések 
meghozatalára a Tv. 8 napos ügyintézési határidőt fogalmaz meg, ezért ebben az esetben is célszerű 
a hatáskör gyakorlását a polgármesterre ruházni. 



Az önkormányzat kizárólag az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, 
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait állapíthatja meg helyi rendeletben. 
Egyéb szabályokat az Szt. és a végrehajtásáról rendelkező 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet állapít 
meg. 

Kérem, hogy a rendelettervezetet megvitatni szíveskedjenek. 

 
 
Tabajd, 2013. december 12. 

Dr. Temesszentandrási  György 
                polgármester 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2013. ( XII….) önkormányzati rendelete  
 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes 
 személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,  

szóló 7/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
és a  

gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 9/2003. (VIII.01.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 

 
 

Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 32.§ (3) bekezdésében, 132.§ (3) 
bekezdés g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 18. § (1) bekezdés b) pontjában és 18.§(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében a következőket 
rendeli el: 
 

1. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 

szóló 7/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
1.§ Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 7/2012. (III.29.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) II. fejezet 1. alcím helyébe az alábbi szöveg lép: 

 
„1. Önkormányzati segély 

4. § (1) Az önkormányzati segély megállapítására akkor kerülhet sor, ha a rászoruló egy főre 
számított családi jövedelemhatára az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegnek 130%-át, 
egyedül élő esetén annak 150%-át nem haladja meg. 

(2) Az önkormányzati segély egyszeri összege mértéke – kivéve a 4/B. §-ban meghatározott esetet –  
nem lehet kevesebb, mint 500,-Ft, de a rászorultsághoz igazodva alkalmanként legfeljebb 
10.000,-Ft lehet. 

4/A. § Eseti gyógyszerkiadás mérséklésére benyújtott önkormányzati segély iránti igény 
megállapításának a 4. §-ban meghatározottakon túl további feltételei, hogy:  

a) az igazolt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadás költsége meghaladja – 
amennyiben a kérelem benyújtásának időpontjában közgyógyellátásban részesül, a 
megállapított havi  gyógyszerkereten felül – az 5.000,-Ft-ot és 

b) csatolja a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök eseti, vagy havi költségeiről szóló 
igazolást.  

4/B. § (1) A temetési költségek mérséklésére benyújtott önkormányzati segélyre jogosult az, aki a 
meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, és akinek a családjában a saját és vele közös 
háztartásban élő személyek figyelembe vételével egy főre számított családi jövedelemhatár az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén annak 300%-át 
nem éri el. 

(2) A temetési költségek mérséklésére nyújtott önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb 
20.000,- Ft-nál, de elérheti a temetés költségét, és nem haladhatja meg a 200.000,- Ft-ot. 



(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség: 200.000 Ft. 

(4) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt 
önkormányzati segély iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújthatja be. 
 
4/C. § A polgármester az e rendeletben nem szabályozott önkormányzati segélyt méltányosságból 
abban az esetben is megállapíthatja, ha az egy főre jutó jövedelem a kérelmező családjában vagy az 
egyedül élő, egyedülálló kérelmező esetén a 4. §-ban és a 4/B. § (1) bekezdésében előírt jövedelmi 
feltételektől legfeljebb 15%-kal tér el, feltéve, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg 
hitelt érdemlően igazolja, hogy a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően az alábbi 
körülmények valamelyike fennáll: 

a) kérelmezővel együtt élő közeli hozzátartozó 12 hónapon belül bekövetkezett halála, 
illetve 6 hónapon belül történt házasság felbontás miatt a kérelmező családjában az egy 
főre jutó jövedelem legalább 50%-kal csökkent, 

b)  a kérelmező tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel, gondoz, 

c) 12 hónapon belül a kérelmező vagy házastársa, élettársa álláskeresővé vált és nem 
részesül foglalkoztatást helyettesítő támogatásban vagy rendszeres szociális segélyben és 

d) az igazolt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadás költsége meghaladja – 
amennyiben a kérelem benyújtásának időpontjában közgyógyellátásban részesül, a 
megállapított havi  gyógyszerkereten felül – a 6.000,-Ft-ot.  

4/D. § Az önkormányzati segély elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táppénzes 
állomány, baleset, betegség, egy-egy betegség miatt jelentkező magas gyógyászati segédeszköz 
kiadás költsége miatt hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való 
tekintet nélkül is megállapítható. Ebben az esetben az önkormányzati segély összege legfeljebb 
50.000 Ft-ig terjedhet. 

4/E. § (1) Az önkormányzati segély természetbeni szociális ellátásként is nyújtható elsősorban 
élelmiszersegély, tüzelősegély, ruhavásárlás, közüzemi szolgáltatási díj hátralék kiegyenlítésére, 
valamint gyógyszertámogatás céljából. 

(2) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon rendkívüli 
élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 30 napon belül ismételten benyújtott 
kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra önkormányzati segély – kivéve a 4/D. §-ban 
meghatározott eseteket – nem állapítható meg. 

(3) A polgármester az önkormányzati segély a felhasználást alátámasztó dokumentumok 
becsatolására hívhatja fel a jogosultat.  

(4) Amennyiben az ügyfél nem tesz eleget igazolási kötelezettségének, abban az esetben a 
mulasztásától számított 60 napon belül önkormányzati segélyként – kivéve 4/B. § és a 4/D. §-ban 
meghatározott esetet – a 4/E. § (1) bekezdésében meghatározott legkisebb mértékű segélyre 
jogosult. 

(5) Önkormányzati segély egy naptári éven belül legfeljebb hét alkalommal – kivéve a 4/B. § és a 
4/D. §-ban meghatározott eseteket – kaphat önkormányzati segélyt, melynek együttes összege nem 
haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 

(6,) Az önkormányzati segély keretében szabályozott ellátásokkal kapcsolatos hatáskört a 
polgármester gyakorolja.” 

 

2. § A R. 11. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(2) A Képviselő-testület az Szt. 50.§ (3) bekezdése közgyógyellátásra való jogosultság 
megállapítását a polgármester hatáskörébe adja át.” 



3. § Hatályát veszti a R. 2. alcíme és 5. §-a. 

 

2. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 9/2003. (VIII.01.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 

 
4. § Hatályát veszti a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 9/2003. (VIII.01.) 
önkormányzati rendelet. 

3. Záró rendelkezések 
 

5. § A rendelet 2014. január 1-én lép hatályba, és az azt következő napon hatályát veszti. 
 

 
 
    Dr. Temesszentandrási György    Dr. Sisa András 

                polgármester                                                               jegyző 
 
 
 
 
Záradék: 
Ez a rendelet 2013. december …-án a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Tabajdi 
Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetésre került. 
 
Kelt: Tabajd, 2013. december …. 

 
Dr. Sisa András jegyző nevében és felhatalmazásával: 
 
 

Dr. Fehér Diána 
                                                                                                              aljegyző 
  

 
 

 



1. melléklet a …../2013. (XII…..) Önkormányzati rendelethez 

KÉRELEM 

önkormányzati segély megállapításához 

Kérelmező neve: ............................................................................................................................... 
Kérelmező születési neve: 
....................................................................................................................... 
Anyja neve: ..................................................................................................................................... 
Születési helye, ideje (év, hó, nap): ................................................................................................ 
Lakóhely: ......................................................................................................................................... 
Tartózkodási hely: .......................................................................................................................... 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ............................................................................................ 
Kérelem indoka: 
……………………………........………………………………………………………………… 
……………………………………………………….………………………………………… 
…………………………………………….…………….……………………………………… 
………………………………………………………………………………………...………… 
Amennyiben releváns: 
Az eltemetett hozzátartozó neve: ……………………………………………………….. 
Rokoni kapcsolat: ………………………………………………………………………. 
A haláleset ideje:……………………………………………………………………….. 
A temetés költségei: …………………………………………………………………… 
A kérelmező jövedelme: …………………………..Ft/hó 
 
A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai: 
 
Név Szül. idő rokoni kapcsolat foglalkozás jövedelem 
     
     
     
     
 
Egyéb jövedelmek: Gyermektartásdíj: ……………………..….Ft 
Családi pótlék: ……………………………Ft 
Önkormányzati egyéb rendszeres támogatást: …………………....Ft 
Együtt élők összes jövedelme: ………………………..Ft (ügyintéző tölti ki) 
Egy főre jutó jövedelem: ……………………………..Ft (ügyintéző tölti ki) 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és 
tudomásul veszem, hogy azok valódisága a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény alapján az NAV-nál ellenőrizhető. 

Alulírott hozzájárulok, hogy személyi adataimat, illetve háztartásomban élők adatait a jogosultság 
megállapítása és teljesítése céljából felhasználják. 
 
Dátum: ……., …………………………………… 
 

…………………………………… 
                 kérelmező 
 

A kérelemhez mellékelni kell a család jövedelmeiről szóló összes igazolást, valamint amennyiben 
releváns az eredet temetési számlát, kórházi kezelésről szóló igazolást, tartós táppénz esetén orvosi 
igazolást. 


