
 

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
 

Képviselő – testületének  
 

…/2013. (………..) önkormányzati rendelete  
 

a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló  
9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) 
bekezdésében, a 45.§ (1) bekezdésében, a 45. § (3) – (7) bekezdéseiben kapott felhatalmazás 
alapján,  
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.  (1) bekezdés 
8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  
a pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló  
9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:  
 
1. §  A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. 

(IX. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:  
„3. § E rendelet alkalmazásában az alábbi felsorolást is figyelembe véve az Szt. 4.§-ában foglaltakat 
kell érteni.  

1. Nyugdíjminimum: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. 
2. Rendkívül indokolt eset, rendkívüli élethelyzet: 
2.1. orvosi iratokkal alátámasztottan gyógyászati segédeszköz beszerzése, gyógykezelésre, ha a 
kérelmező nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal, 
2.2. elemi kár, baleset, 
2.4. egyedülálló és önhibáján kívül ellátatlan személy, 
2.5. orvosi vélemény alapján a kérelmező közös háztartásában élő közeli hozzátartozók 
valamelyikének esetében hirtelen fellépő, és kórházi ápolást igénylő betegsége, továbbá súlyos vagy 
életveszélyes sérüléssel járó balesete, 
2.6. kérelmező közös háztartásában élő közeli hozzátartozók estében a családfenntartó közeli 
hozzátartozó halála. 
2.7. a 2.1-2.6. pontban foglaltaknál nem áll fenn a rendkívül indokolt eset, ha a kérelmező 
kertjét gondatlan életvitele miatt nem műveli. Gondatlan életvitel alatt olyan életvitelt kell érteni, 
ami nem az elfogadott társadalmi normáknak és a kötelezően betartandó magatartási 
szabályoknak megfelelő (pl.: alkoholos életvitel, kábítószer-fogyasztás)1 
3. Használó: tulajdonos, haszonélvező, bérlő, albérlő, szívességi lakáshasználó. 
4. Lakásfenntartás elismert havi költsége: az Szt. 38. § (3) bekezdése szerint meghatározott 
költség. 
5. Önkormányzat: Monostorpályi Község Önkormányzata. 
6. Együttműködésre kijelölt szerv: Hosszúpályi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. 
7. Szolgáltató: közüzemi – és közszolgáltatási szolgáltatást végző szerv.”  

 
2. §  A Rendelet 4.§ (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

(Az Önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátások): 
„b) önkormányzati segély,” 

 
3. §  A Rendelet 4.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

                                                

 



 

 

„(3) Az Önkormányzat a következő természetben nyújtott szociális ellátásokat állapítja meg: 
a) pénzbeli ellátások, melyek természetben is nyújthatóak: 

aa) lakásfenntartási támogatás, 
ab) önkormányzati segély.  

b) jellegükből fakadóan természetbeni ellátás a közgyógyellátás.”  
 
4. §  A Rendelet 4.§ (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A Képviselő – testület a polgármester hatáskörébe átruházza az önkormányzati segéllyel 
kapcsolatos döntési hatásköreit.”   

 
5. §  A Rendelet „Átmeneti segély” alcíme helyére a következő alcímek és annak rendelkezései 

lépnek:  
„Önkormányzati segély 

 
14. § Az önkormányzat – kérelemre vagy a hivatalból való eljárás megindítását követően –
önkormányzati segélyt az „Önkormányzati segély nem temetési célra” alcímben és az „Önkormányzati 
segély temetési célra, köztemetés” alcímben meghatározottak szerint nyújtja, valamint határozza meg.  

 
Önkormányzati segély nem temetési célra  

 
15. § (1)  Az Önkormányzat az Szt. 45. § (1) bekezdése szerint önkormányzati segélyt  

nyújt. 
(2)  Elsősorban az Szt. 45. § (4) bekezdésén túl a 3. § 2. pont szerinti élethelyzetbe 

(indokolt eset) került személyeket indokolt önkormányzati segélyben részesíteni.  
(3)  Önkormányzati segélyben lehet részesíteni azt a személyt 

a)  akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200 %-át,  

b)  egyedül élő esetén az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg.   

 
16. §  (1)  Az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell  

a kérelmező és családja jövedelemigazolását, illetve a havi rendszeres jövedelemmel nem 
rendelkező személyek esetében az erre vonatkozó nyilatkozatot. 

(2)  Amennyiben az igénybevétel jogosulatlan vagy rosszhiszemű voltának a gyanúja 
felmerül úgy az Önkormányzat által környezettanulmány készíthető és ha ez alapján 
beigazolódik az ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele úgy az igénybevevőt 
kötelezni kell az önki segély visszafizetésére. Nem lehet a megtérítést elrendelni, ha az 
igénybevételtől egy év már eltelt. 

 
17. §  (1)  Az alkalmanként megállapított önkormányzati segély összege esetenként  

1.000 Ft-nál (azaz egyezer forintnál) kevesebb, és 50.000 Ft-nál (azaz Ötvenezer 
forintnál) több nem lehet.  

(2)  Az önkormányzati segély kamatmentes kölcsön formájában nyújtható – a 4.§ (6) 
bekezdése szerint a polgármesterre átruházott hatáskör szerint – abban az esetben, ha 
a kérelmező rendkívül indokolt esete az ügyfél életét nem veszélyezteti. A kamatmentes 
kölcsönt 10 hónapon belül vissza kell fizetni, késedelmes visszafizetés esetén a Ptk. 
232. § -a szerinti késedelmi kamattal növelten. A kamatmentes kölcsön maximális 
összege 150.000 Ft.  

(3)  A kamatmentes kölcsön folyósításától (kifizetésétől) számított 15 napon belül fel nem 
használt, valamint 2 egymást követő részletfizetés elmaradása esetén a kölcsönszerződés 



 

 

az önkormányzat részéről felmondható és a kölcsön visszafizetésére kötelezendő az 
ügyfél. 

(4)  A családban történt haláleset bekövetkeztekor az eltemettetésre kötelezett kérelme 
alapján – csak egy eltemettetésre kötelezett – a 15. § (3) bekezdésében meghatározott 
jövedelemhatártól magasabb egy főre eső jövedelem esetén is biztosítható a kamatmentes 
kölcsön akkor, ha a kérelmezőnek, saját hibáján kívül, igazolható módon a temetés 
időszakában nem áll rendelkezésre a jövedelme.  

 
Önkormányzat segély temetési célra, köztemetés  

 
18. §  (1)  A polgármester önkormányzati segélyt állapíthat meg az elhunyt személy  

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

 
(2)  Temetési segély nem állapítható meg annak 

a)  akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200 %-át,  

b)  egyedül élő esetén az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 300 %-át  

meghaladja.  
 

19. §  (1)  Az önkormányzati segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés  
költségeiről - a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére 
- kiállított számla eredeti példányát.  

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott számlákat a kérelmező részére vissza  
kell adni. A megállapított segély összegét – vagy a kérelem elutasításának tényét –, 
illetve a határozat számát a jegyző a számlákra rávezeti. 

(3)  Önkormányzati segély megállapítható a temetés költségeit igazoló számla  
hiányában is. Az önkormányzati segélyt megállapító határozatban rendelkezni kell az 
adott, vagy folyósított összegről és meg kell jelölni azt a határidőt, ameddig a kérelmező 
köteles a temetés igazoló számláit bemutatni. 

 
20. §  Ha a temetési költségek viselése az eltemettető, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, ennek 

igazolására a kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelemigazolását. 
 

21. §  (1)  Az önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos  
legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a 
temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását 
veszélyezteti. 

(2)  Az (1) bekezdés értelmében a helyben szokásos legolcsóbb temetés  
költségét a kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján meghatározott temetkezési 
szolgáltató jelzi a polgármester részére, aki – ha elfogadható az összeg – akkor annak 
elfogadásáról dönt jóváhagyásával.  

(3)  Az Szt. 48. § (4) bekezdése szerinti, az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában  
meghatározott megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást 
érdemlő körülmények  
a) a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át ne 

haladja meg, és  
b) a köztemetés megfizetése túlzottan nagy terhet jelentene a család számára.” 



 

 

 
6. §  Hatályon kívül helyezi a Rendelet 4. § (2) bekezdés a) és c) pontját és a „[A (2) bekezdés a) 

– b) pontjáig felsorolt pénzbeli ellátások együttesen: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások), az 
e) pont: egyéb pénzbeli ellátás.]” szövegrészét.  

 
7. § Ez a rendelet 2014. január 1.napján lép hatályba, majd a hatálybalépést követő munkanap 

hatályát veszti.  
 
 

Szabó József  

polgármester 

Juhász Péter 

jegyző 

 
E rendeletet …………………..-án kihirdettem.  
 
 

 
Juhász Péter 

jegyző 

 


