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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2013. évi LXXV. törvény módosította az 1993. évi III. törvény (Szt.) és az 1997. évi XXXI. törvény 
(Gyvt.) önkormányzati rendeletben szabályozandó segélyekre vonatkozó rendelkezéseit. 

A jogszabályváltozások miatt hatályon kívül kell helyezni Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-
testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló 11/2012 (III.26.) rendeletnek, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 
szóló rendeletnek 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 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. 

 
 
 
 
Felcsút, 2013. december 7. 

Mészáros Lőrinc 
  polgármester 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2013. ( XII….) önkormányzati rendelete  

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

szóló 11/2012 (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
és a  

gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 9/2004. (V.03.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 

 
Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 32.§ (1) és (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében a 
következőket rendeli el: 
 

I.  fejezet 
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
szóló 11/2012 (III.26.) önkormányzati rendelet módosítása 

 
1.§ Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő testületének a pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 11/2012. (III.26.) 
önkormányzati rendelete 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 szá-
mított családi jövedelemhatára az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegnek 150%-át, egye-
dül élő esetén annak 200%-át nem haladja meg. 

(2) Az önkormányzati segély mértéke rászorultsághoz igazodva alkalmanként legfeljebb 10.000 Ft 
lehet.  

(3) Az önkormányzati segély elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táppénzes állo-
mány, betegség, baleset, közeli hozzátartozó halála esetében hivatalból vagy kérelemre évente leg-
feljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható. Ebben az esetben az ön-
kormányzati segély összege legfeljebb 50.000 Ft-ig terjedhet. 

(4) Közeli hozzátartozó halála miatt kérelmet, a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül 
lehet benyújtani. 

(5) Az önkormányzati segély természetbeni szociális ellátásként is nyújtható elsősorban élelmiszer-
segély, tüzelősegély, ruhavásárlás, közüzemi szolgáltatási díj hátralék kiegyenlítésére, valamint 
gyógyszertámogatás céljából. 

(6) Az önkormányzati segély iránti kérelmeket e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon 
kell benyújtani, az abban szereplő mellékletek csatolásával.  

(7) Az önkormányzati segély keretében szabályozott ellátásokkal kapcsolatos hatáskört a polgár-
mester gyakorolja 

2.§ Hatályát veszti a Rendelet 5., 6., 7., 8., 9. §-a. 

 

 



II.  fejezet 

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 9/2004. (V.03.) önkormányzati rendelethatályon 
kívül helyezéséről 

 
3.§ Hatályát veszti a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 9/2004. (V.03.) önkormányzati 
rendelet. 
 
4.§ A rendelet 2014. január 1-én lép hatályba, és az azt következő napon hatályát veszti. 
 

Mészáros Lőrinc      Dr. Sisa András 
     polgármester                                                                              jegyző 
 
 

 
 
 
 
 

1. melléklet a 13/2013. (XI.01.) 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 tudo-
másul 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 megál-
lapítása és teljesítése céljából felhasználják. 
 
Dátum: ……., …………………………………… 
 

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

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


