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Módosító javaslat 
 

a szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezethez 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem az alábbi módosító javaslatot alapjavaslatnak tekinteni. 
 
A rendelet-tervezet 9. alcíme az alábbiak szerint módosul: 

 
„9. Önkormányzati segély 

 
25. § 

 
(1) Önkormányzati segély annak a személynek nyújtható, akinek a családjában az 

egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg: 
   a) egyedül élő személy esetében a nyugdíjminimum 225 %-át, 
   b) 2 fős család esetében a nyugdíjminimum 175 %-át, 
   c) 3 vagy ennél több fős család esetében a nyugdíjminimum 130 %-át. 

(2) Ha a kérelmező fogyatékos személy vagy a kérelmező családjában fogyatékos 
személy él, továbbá, ha a kérelmező vagy házastársa, illetve élettársa időskorúak 
járadékában részesül, az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatár a 
nyugdíjminimum 25 %-ával emelkedik. 

(3) Ha a kérelmező elhunyt közeli hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott, 
annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles volt ugyan, de a 
temetési költségek viselése a saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti és nem 
igényel szociális temetést, az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatár a 
nyugdíjminimum 100 %-ával emelkedik. 

(4) Az (1)–(2) bekezdéstől eltérően a Polgármester, évente legfeljebb két 
alkalommal önkormányzati segélyben részesítheti azt, akinek a családjában az egy főre 
jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum négyszeresét, ha elemi 
kár éri, vagy olyan azonnali intézkedést igénylő rendkívüli élethelyzetbe kerül, amit nem 
képes önerőből megoldani.  

(5) A (4) bekezdése alapján egy család részére évente legfeljebb a 
nyugdíjminimum 200 %-áig adható önkormányzati segély. 

(6) A kérelmező sérelmére elkövetett bűncselekményre, vagy szabálysértésre 
történő hivatkozással akkor állapítható meg önkormányzati segély, ha a kérelmező 
igazolja, hogy feljelentést tett. Amennyiben a hatóság az eljárást bűncselekmény vagy 
szabálysértés hiányában szünteti meg, úgy az önkormányzati segélyt vissza kell fizetni. 
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26. § 
 
(1) Az önkormányzati segély egyszeri összege nem lehet kevesebb 1.000,- 

forintnál, azonban az egy család részére évente megállapítható önkormányzati 
segélyek együttes összege (a továbbiakban: segélykeret), 
   a) amennyiben a családban fogyatékos személy él, vagy a családban 

házasságban vagy élettársi kapcsolatban élő, időskorúak járadékában 
részesülő személy él, a nyugdíjminimum 400 %-át,  

   b) az a) pontban nem említett esetekben a nyugdíjminimum 200 %-át  
nem haladhatja meg.  

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott segélykeretet a polgármester 
méltányosságból legfeljebb a nyugdíjminimum 100 %-ával megemelheti. 

(3) Az Sztv. értelmében családnak minősülő közeli hozzátartozók részére 
megállapított önkormányzati segélyeket a segélykeret összegébe együttesen bele kell 
számítani. 

(4) Ha a kérelmező elhunyt közeli hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott, 
annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles volt ugyan, és a 
temetési költségek viselése a saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti, a 
segélykeret az (5) bekezdés szerint megállapított segély összegével, de évente 
legfeljebb a Fővárosi Temetkezési Zrt. által meghatározott – a szociális temetés 
kivételével – legolcsóbb temetés (a továbbiakban: legolcsóbb temetés) költségeinek 
100 %-ával túlléphető. 

(5) Az elhunyt hozzátartozó eltemettetéséhez nyújtott önkormányzati segély 
összege megállapítható a legolcsóbb temetés költségeinek 
   a) 50 %,áig, ha az igénylő családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem 

nem haladja meg a nyugdíjminimum összegét, 
   b) 30 %-áig, ha az igénylő családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem 

meghaladja a nyugdíjminimum összegét, de nem haladja meg annak 150 %-
át, 

   c) 25 %-áig, az a)-b) pontokban nem szabályozott esetekben. 
(6) Az (5) bekezdés szerinti önkormányzati segély abban az esetben állapítható 

meg, ha a temetés összköltsége nem haladja meg a legolcsóbb temetés költségének a 
kétszeresét. 

(7) Az elemi kár miatt kifizetett önkormányzati segélyt nem kell a segélykeret 
összegébe beszámítani. 

 
27. § 

 
A 25. és 26. §-ban foglaltakon túlmenően a Bizottság a polgármester javaslata alapján 
különösen indokolt esetben, méltányosságból, évente legfeljebb egy alkalommal a 
nyugdíjminimum kétszeresét meghaladó összegű önkormányzati segélyt állapíthat meg 
annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem 
haladja meg a nyugdíjminimum  200 %-át. 

 
28. § 

 
Az önkormányzati segély megállapításához a 7. § (2) bekezdésében foglaltakon túl 
csatolni kell: 
   a) a 25. § (4) bekezdés szerinti támogatás megállapításához a feljelentés, vagy 

rendőrségi jegyzőkönyv, illetve elemi kár esetében – amennyiben a 
kérelmező rendelkezik biztosítással - a biztosítótársaság jegyzőkövének 
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másolatát, vagy az azonnali intézkedést igénylő rendkívüli élethelyzetet 
igazoló iratokat, 

   b) a 26. § (5) bekezdése szerinti támogatás megállapításához a kérelmező 
vagy a vele azonos  lakcímen élő közeli hozzátartozó nevére kiállított 
temetés költségeit tartalmazó számla eredeti példányát. 

 
29. § 

 
(1) Visszafizetési kötelezettsége teljesítéséig nem részesíthető önkormányzati 

segélyben az a személy, aki az Sztv. alapján jogosulatlanul vett igénybe szociális 
ellátást és annak visszafizetésére kötelezték.  

(2) A készpénzben megállapított önkormányzati segély szolgáltatók, valamint a 
kérelmező kérésére intézmények részére is átutalható. 

(3) A 25. § (4) bekezdése alapján megállapított önkormányzati segély folyósítását 
követő 15 napon belül a jogosult igazolni köteles annak felhasználását. 

 
30. § 

 
(1) A 26. § (1) bekezdés alapján megállapított önkormányzati segélykeret 

összegét legfeljebb fél éves bontásban, időarányosan kell megállapítani.  
(2) Tervezett önkormányzati segély elsősorban annak állapítható meg, aki 

rendszeres szociális segélyben, időskorúak járadékában vagy öregségi nyugdíjban 
részesül. 

(3) Önkormányzati segély havonta legfeljebb egy alkalommal állapítható meg.  
 

31. § 
 
(1) Önkormányzati segély kivételesen, halasztást nem tűrő esetben a 7. § (2) 

bekezdésében és a 28. §-ban meghatározott nyilatkozatok és igazolások csatolása 
nélkül is megállapítható, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 30 napban 
   a) elveszítette a munkahelyét,  
   b) elveszítette lakhatását,  
   c) közeli hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott, vagy erre köteles, vagy 
   d) gyermeket szült és igazolja, hogy a segély a gyermek hazaviteléhez 

szükséges költségek biztosításához indokolt.  
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása esetén az elmaradt nyilatkozatokat és 

igazolásokat (mellékleteket) a kérelmező utólag — a segély megállapításától számított 
15 napon belül — köteles benyújtani.” 
 
 
Újpest, 2013. november 28. 
 
 
 
          Nagy István 
 
 
 
 
 
 
 


