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J A V A S L A T 
 

- a Képviselı-testületnek - 
 
a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 1/2011. (I. 

31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület!  
 
 
Az önkormányzati segély kialakításával összefüggı törvénymódosításokról szóló 2013. évi 
LXXV. törvény (továbbiakban Tv.) 6.§-a értelmében a települési önkormányzatnak legkésıbb 
2013. december 31-ig kell megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, 
kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenırzésének szabályairól szóló 
rendeletet.  
 
Az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összevonásával 
létrehozandó önkormányzati segély 2014. január 1-jével hatályba lépı szabályai a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) átmeneti 
segély törvényi rendelkezéseinek alapulvételével kerültek kidolgozásra. 
 
Az új szabályozás az önkormányzati segély tekintetében:  
 
- kimondja, hogy a képviselı-testület a létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe 
került, valamint az idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdı személyek 
részére nyújt önkormányzati segélyt, elsısorban azon személyek részére, akik önmaguk, illetve 
családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkezı, 
nem várt többletkiadások– így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a 
válsághelyzetben lévı várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a 
gyermek fogadásának elıkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való 
kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elısegítéséhez 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 vehetı, egy fıre számított havi családi jövedelemhatár 
önkormányzati rendeletben szabályozott mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 130%-ánál (37 050 forint) nem lehet alacsonyabb,  
- folyósítható meghatározott idıszakra havi rendszerességgel vagy adható eseti jelleggel,  
- az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként is megállapítható, 
melynek összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-



ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezı vagy családja 
létfenntartását veszélyezteti.  
- Önkormányzati segély pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minısülı kamatmentes 
kölcsön formájában is nyújtható. 
- kimondja, hogy kérelemre és hivatalból is megállapítható.  
- a mielıbbi segítségnyújtás érdekében a hatósági eljárásokra általánosan irányadó 30 napos 
ügyintézési határidıt 15 napra csökkenti.  
 
Az önkormányzati segély iránti kérelemrıl a kérelem beérkezését vagy a hivatalbóli eljárás 
megindítását követıen 15 napon belül kell dönteni.  
Az ügyintézési határidı a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı 
hatósághoz történı megérkezését követı napon, hivatalbóli eljárás esetén az elsı eljárási 
cselekmény elvégzésének napján kezdıdik. Hivatalbóli eljárás esetén az elsı eljárási cselekmény 
az értesítés az eljárás megindításáról. 
Ha testületi szerv (pl. a képviselı-testület vagy átruházott hatáskörben annak bizottsága) dönt, 
akkor az elızı bekezdésben taglalt kezdı naptól számított 15 napon belül kell dönteni, vagy ha ez 
nem lehetséges, akkor a 15 napos határidı letelte utáni elsı testületi ülésen, legkésıbb azonban 
két hónapon belül kell határozni.  
Ha átruházott hatáskörben nem testületi szerv (pl. polgármester) dönt, akkor neki a kezdınaptól 
számított 15 napon belül kell döntést hoznia. 
Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének a szociális rászorultságtól függı 
pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 1/2011. (I.31.)  önkormányzati rendeletében (a 
továbbiakban: Rendelet) az önkormányzati segélybe vont átmeneti segély és temetési segély 
támogatási formát biztosította és a továbbiakban is biztosítani kívánja, ezért az Szt. 140/R.§ -ában 
megfogalmazott jogalkotási feladatkörének eleget téve a mellékelt rendelet-tervezet szerint 
teszünk javaslatot az önkormányzati segély kialakítására. 
 
Az önkormányzati segély kialakításával a támogatás iránti kérelem elbírálására jogosult 
döntéshozó kijelölése is szükséges a hatáskör átruházásával. A korábbi gyakorlatnak megfelelıen, 
az önkormányzati segély iránti kérelem elbírálására a hatáskör gyakorlását célszerő a képviselı-
testület bizottságára ruházni.  
 
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 történı továbbítását, a 
jogosultság kezdı idıpontjáról és a gyógyszerkeretrıl történı döntéshozatalt a jegyzı 
hatáskörébıl a Képviselı-testület hatáskörébe ruházza. A méltányossági közgyógyellátással 
kapcsolatos döntések meghozatalára a Tv. 8 napos ügyintézési határidıt fogalmaz meg, ezért 
ebben az esetben célszerő a hatáskör gyakorlását a polgármesterre ruházni.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testülettıl az önkormányzati segély kialakításával összefüggı 
önkormányzati rendelet módosításának elfogadását.  
 
Az elıterjesztést a Képviselı-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A rendelet-
tervezet elfogadása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 
50.§-a értelmében minısített többséget igényel. 
 
 
Sárospatak, 2013. december 5. 
 
 

dr. Vitányi Eszter 



 
SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
…./2013. (XII.  ) önkormányzati rendelete 

 
a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 1/2011. (I. 

31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. évi törvény (a továbbiakban Szt.) 10.§ (1) bekezdésében, 
26.§-ában, 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdése valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 23.§ (5) bekezdés 11. pontjában meghatározott  feladatkörében eljárva a 
következıket rendeli el:  
 
 

1. § 
 

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének a szociális rászorultságtól függı 
pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 1/2011. (I.31.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban R.) 1.§ (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:  
 
„(3) A kérelmezı köteles – a rendelet 4. § (8) bekezdésében szabályozott esetek kivételével – 
a jogosultság megállapítása érdekében valamennyi ellátási formához jövedelmi viszonyairól 
nyilatkozni és jövedelemnyilatkozatában feltüntetett jövedelmekrıl (családi pótlék és 
gyermekgondozási ellátások kivételével) a típusának megfelelı igazolást mellékelni.”  
 
 

2. §  
 
A R. 1. § (7) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:  
 
„(7) A Képviselı-testület  

a) a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság megállapításával, kérelem 
elutasításával, a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításával, az eljárás 
megindításával, az eljárás megszüntetésével, hatáskör vagy illetékesség hiányában 
áttétel a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı hatósághoz, hiánypótlásra 
felszólítással, belföldi jogsegély iránti megkereséssel, a döntés módosításával, a döntés 
visszavonásával, a döntés kiegészítésével és kijavításával, a háziorvosi igazolás 
egészségbiztosítási szerv felé történı továbbításával, 

b) az Szt. 48. § (3) bekezdése szerinti, köztemetés költségeinek hagyatéki teherként 
történı bejelentésével, a költségek megtérítésére kötelezéssel, a (4) bekezdés szerinti 
mentesítés gyakorlásával  

kapcsolatos hatáskört a Polgármesterre átruházza.”  
 
 

3. § 
 

A R. 4. alcíme helyébe a következı alcím lép:  



 
„4. Önkormányzati segély 

 
4. § 

 
(1) Kérelem alapján vagy hivatalból induló eljárásra, indokolt esetben környezettanulmány 
készítését követıen, a Képviselı-testület szociális hatáskörrel felruházott Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága önkormányzati segélyt biztosít az alábbi feltételek fennállása esetén 
annak a személynek:  

a) aki létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe kerül,  
b) aki idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, ezért saját maga vagy 

családja ellátásáról más módon nem tud gondoskodni, és a rendeletben foglalt egyéb 
feltételeknek megfelel, 

c) akinek a családban nevelkedı gyermek hátrányos helyzete okoz anyagi nehézséget, 
d) annak, aki elhunyt személy eltemettetésérıl gondoskodott annak ellenére, hogy arra 

nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek 
viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. 

 
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti önkormányzati segély különösen az alábbi indokokra 
tekintettel állapítható meg:  

a) kérelmezı elemi kárt szenvedett,  
b) kérelmezı balesetet szenvedett vagy bőncselekmény áldozatává vált, 
c) betegségbıl eredı többletköltség keletkezett, tartós – egy hónapot meghaladó – kórházi 

kezelés, betegség miatt jelentıs jövedelem kiesése keletkezett, 
d)nyugdíjazás esetén, az ellátatlanság ideje.  
 

(3) Önkormányzati segély állapítható meg annak a személynek – az (6), (8) és (11) 
bekezdésben foglalt kivétellel-, aki esetében a 4. § (1) bekezdés szerinti feltételekbıl legalább 
egy fennáll és a családjában az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élı esetében a 180 %-át nem haladja meg.  
 
(4) Az önkormányzati segély összege – az (5) , (6), (8) és (12) bekezdésben foglalt kivétellel 
– esetenként 5.000,-Ft, mely összeg egy naptári évben legfeljebb három alkalommal adható.  
 
(5) A gyermek rászorultságára tekintettel nyújtott önkormányzati segélyt összegét úgy kell 
megállapítani, hogy igazodjon a támogatott anyagi és szociális helyzetéhez, valamint az adott 
élethelyzetben tényleges támogatást jelentsen.  
 
(6) Azon egyedül élı személyek és családok, akiknek jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 50 %-ával meghaladja a (3) bekezdésben 
meghatározott értékhatárt, naptári évenként egy alkalommal – tüzelı beszerzésére, illetve a 
főtés költségeihez való hozzájárulásként – 12.000,-Ft önkormányzati segélyben 
részesülhetnek. 
 
(7) Azon személyek, akik olyan háztartásban élnek, mely háztartásra tekintettel 
lakásfenntartási támogatás lett megállapítva az (6) bekezdésben foglalt önkormányzati 
segélyre nem jogosultak.  
 



(8) A (2) bekezdés a) pontja, valamint a bőncselekmény áldozatává vált személyek esetében 
jövedelemvizsgálat nélkül nyújtható támogatás, melynek összege 100.000,- Ft mértékig 
terjedhet. 
 
(9) A létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzet bekövetkezésérıl 6 hónapnál nem 
régebbi hivatalos igazolást (tőzoltóság által kiállított dokumentum, házi orvosi, szakorvosi 
igazolás, kórházi zárójelentés, rendırségi feljelentés másolata) szükséges a kérelemhez 
mellékelni.  
 
(10) Elemi kár kizárólag életvitelszerően lakott ingatlant érintı tőz, elemi csapás (így 
különösen jégesı, árvíz, belvíz, fagy, hó, szél, vihar, villámcsapás, földrengés okozta kár).  
 
(11) Önkormányzati segély állapítható meg annak az elhunyt személy eltemettetésérıl 
gondoskodó személynek,  
 a) akinek a családjában az egy fıre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200 %-át,  
b) akinek a családjában az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 %-át meghaladja, de nem éri el a 300 %-át. 
 
(12) Az önkormányzati segély összege: 

a) (11) bekezdés a) pontja esetében 30.000 Ft, 
b) (11) bekezdés b) pontja esetében 20.000 Ft. 

 
(13) A segély iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelmezı vagy a vele közös háztartásban 
élı közeli hozzátartozó nevére a temetési szolgáltatást végzı által kiállított számla eredeti 
példányát, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot. 
 
(14) A hatáskör gyakorlója az önkormányzati segély megállapításáról szóló határozatban 
elıírhatja a támogatás rendeltetésszerő felhasználásának igazolását. Amennyiben a segélyezett 
személy a rendeltetésszerő felhasználást nem tudja igazolni, vele szemben az ellátást 
jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybevevıkre vonatkozó, az Szt. 17 §-ában meghatározott 
szabályokat kell alkalmazni.” 
 
 

4. §  
 

A R. kiegészül ezen rendelet 1. mellékletével. 
 
 

5. § 
 
(1) A R. 1. § (5) bekezdésében az „átmeneti segély” szövegrész helyébe az „önkormányzati 
segély” szöveg lép. 
 
(2) A R. 1. § (6) bekezdésében az „átmeneti segély” szövegrész helyébe az „önkormányzati 
segély” szöveg lép. 
 
 
 
 



6. §  
 

(1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti: 

a) a R. 5. alcíme, 
b) gyermekvédelmi támogatásokról szóló 4/2000. (II. 28.) számú rendelet 
c) a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 4/2000. (II. 28.) számú rendelet módosításáról 

szóló 17/2003. (VII. 1.) számú rendelet 
d) az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezésérıl szóló 

6/2004. (IV. 27.) rendelet 
e) az egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 11/2004. (VI. 15.) rendelet 
f) a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 4/2000. (II. 28.) rendelet módosításáról szóló 

8/2006. (VIII. 29.) rendelet 
g) a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 4/2000. (II. 28.) rendelet módosításáról szóló 

6/2008. (V. 30.) rendelet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I N D O K O L Á S 
 
 
 

Általános indokolás 
 
 
Az önkormányzati segély kialakításával összefüggı törvénymódosításokról szóló 2013. évi 
LXXV. törvény (továbbiakban Tv.) 6.§-a értelmében a települési önkormányzatnak legkésıbb 
2013. december 31-ig kell megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, 
kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenırzésének szabályairól szóló 
rendeletet.  
Az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
összevonásával létrehozandó önkormányzati segély 2014. január 1-jével hatályba lépı 
szabályai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) átmeneti segély törvényi rendelkezéseinek alapulvételével kerültek 
kidolgozásra. 
 
 
 

Részletes indokolás 
 
 

az 1. §-hoz 
 
A szakasz a kérelemhez csatolandó igazolásokat tartalmazza. 
 
 

a 2. §-hoz 
 
A szakasz a polgármesterre átruházott hatáskörökbıl kiveszi a megszőnı támogatási 
formákat. 
 
 

a 3. §-hoz 
 
A szakasz az önkormányzati segélyre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 
 
 

a 4. §-hoz 
 
A szakasz az önkormányzati segély igénylésére vonatkozó nyomtatványt tartalmazza. 
 
 

a 5. §-hoz 
 
A szakasz szövegcserés módosító rendelkezéseket tartalmaz. 
 
 
 



a 6. §-hoz 
 
Hatályba léptetı és a hatályon kívül helyezı rendelkezést tartalmaz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELİZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 
 

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2013. (…..) önkormányzati rendelete 
 
az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendı térítési díj 

és tandíj összegének megállapításáról, valamint a fizetés szabályairól szóló 18/2010. 
(VI.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl 

 
 

Tájékoztatás az elızetes hatásvizsgálat eredményérıl 
 
 
1. A jogszabály-tervezet hatásai 
 
 
1.1. Társadalmi hatások: Ilyen hatásokkal a rendelet-tervezet nem rendelkezik. 
 
 
1.2. Gazdasági, költségvetési hatás: Nincs. Többletkiadást a rendelet elfogadása nem jelent. 
 
 
1.3. Környezeti, egészségi következmények: A rendelet elfogadásának környezeti és 
egészségügyi következményei nincsenek. 
 
 
1.4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet szabályai nem 
eredményeznek többlet adminisztratív terhet. 
 
 
 
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: A jogszabály megalkotását törvényi változások indokolják. 
 
 
 
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: A rendelet-tervezet nem jár a feltételek módosításával, a meglévı 
szervezetrendszer és tárgyi, pénzügyi feltételek biztosítása elegendı. 
 
 
Sárospatak, 2013. december 4. 
 
 

dr. Vitányi Eszter 
 
 


