
Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ludányhalászi  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  Magyarország  Alaptörvénye
32. cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi  III.  törvény  45.§  (1)  bekezdésben  kapott  felhatalmazás  alapján,  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13.§ (1) bekezdésének 8. pontjában
meghatározott  feladatkörében  eljárva  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  igazgatásról  és
szociális  ellátások  helyi  szabályozásáról  szóló  4/2015.(II.26.)  önkormányzati  rendelet
módosításáról a következőket rendeli el.

1.§ A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015.(II.26.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§ (1) bekezdés helyébe a következő
rendelkezés lép:

„1.§
Rendelet hatálya

(1)  A rendelet  hatálya  kiterjed  a  Ludányhalászi  településen  lakóhellyel  vagy tartózkodási
hellyel  rendelkező,  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló,  többször
módosított  1993.  évi  III.  törvény  (a  továbbiakban:  Szt.)  3.§-ában  meghatározott
személyekre,  a  község  területén  tartózkodó  hajléktalanokra,  továbbá  az  Szt.  7.§  (1)
bekezdés szerinti rászorulókra is.”

2.§ A Rendelet 1.§ (3) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul, illetve az alábbi c)
ponttal kerül kiegészítésre:

„ b)  Rendkívüli pénzbeli és természetbeni települési támogatás
ba) rendkívüli települési támogatás

c)  Egyéb nem rendszeres pénzbeli és természetbeni települési támogatás
ca) temetési támogatás,
cb) iskolakezdési támogatás,
cc) karácsonyi támogatás,
cd) köztemetés”

3.§ A Rendelet 3.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(2) Szociális rászorultságtól függő ellátások iránti kérelmek közül a lakhatási támogatás és a
közgyógytámogatás a jegyző, a rendkívüli települési támogatás, a temetési támogatás, a
karácsonyi támogatás, a köztemetés és az étkeztetés a polgármester hatáskörébe tartozik.

4.§ A Rendelet 3.§-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

(3) A rendszeres települési  támogatás  (lakhatási  támogatás,  közgyógytámogatás)  esetén az
ellátás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kerül megállapításra.

5.§ A Rendelet 4.§-a az alábbiak szerint módosul:

„A  képviselő-testület,  a  polgármester  és  a  jegyző  hatáskörébe  tartozó  ellátások  esetén  a
kérelmeket a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatalba – 3188 Ludányhalászi, Rákóczi



út 69. - (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az e célra rendszeresített formanyomtatványon
kell benyújtani.”

6.§ A Rendelet 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.§

(1) Jelen rendeletben meghatározott esetben a kérelmező a kérelem benyújtásakor
vagyonnyilatkozat útján köteles nyilatkozni saját és családja vagyoni viszonyairól.

(2) Amennyiben  jelen  rendelet  a  szociális  ellátásra  való  jogosultságot
jövedelemhatárhoz köti, a kérelmező köteles saját, illetve családja (házastársa) jövedelmi
viszonyairól nyilatkozni és azokat igazolni.

(3) Az  Önkormányzat  szabályozási  hatáskörébe  tartozó  szociális  ellátások
esetében  a  jövedelemszámításnál  irányadó  időszak  –  ha  jogszabály  másképpen  nem
rendelkezik – a havonta rendszeresen mérhető jövedelmek esetében a kérelem benyújtását
megelőző 1 hónap, egyéb jövedelmek esetében 1 év. 

(4) Jövedelemigazolásként az alábbi iratokat kell csatolni:
a) alkalmazásban állók esetében a munkáltató által kiadott jövedelemigazolás;
b) a társadalombiztosítási, illetve a rendszeres pénzellátások esetében a kérelem

benyújtását megelőző hónap utalási szelvénye, ennek hiányában az utolsó havi
bankszámlakivonat

c) vállalkozó,  illetve  gazdálkodó  szervezet  tagja  esetében  az  illetékes  állami
adóhatóság által kiadott jövedelemigazolás;

d) munkanélküli  ellátás  esetében  az  illetékes  Foglalkoztatási  Osztály  ellátást
megállapító  határozata,  vagy  a  kérelem  benyújtását  megelőző  hónapban
kifizetett ellátást igazoló szelvény;

e) tartásdíj esetében a bíróság határozata;
f) az egyéb jövedelmek esetében, illetve ha a kérelmező nem tud, illetve nem

képes  jövedelmi  viszonyairól  igazolást  becsatolni,  a  kérelmező  büntetőjogi
felelőssége  mellett  tett  nyilatkozat  (a  továbbiakban  az  a)  –  f)  pontok
együttesen: jövedelemigazolás).

(5) A  jelen  rendelet  által  szabályozott  egyéb  jogosultsági  feltételt
okirattal  kell  igazolni.  Ilyen  okirat  különösen  a  személyi  igazolvány,  lakcímkártya,
hatósági  döntés,  bírósági  döntés,  iskolalátogatási  igazolás,  közműszámla,  háziorvosi
igazolás.  Ha a  kérelmező nem tud,  illetve  nem képes okiratot  becsatolni,  a  kérelmező
büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozat is elfogadható.”

7.§ A Rendelet 9.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„9.§
Közgyógytámogatás

(1) A jegyző kérelemre méltányosságból közgyógytámogatásra való jogosultságot állapít
meg egy év időtartamra annak a szociálisan rászorult személynek, akinek a családjában az
egy  főre  jutó  nettó  havi  jövedelem  nem haladja  meg  a  mindenkori  öregségi  nyugdíj
legkisebb  összegének  200%-át,  egyedül  élő  esetén  annak 250%-át,  és  havi  rendszeres
gyógyító ellátásának költsége eléri a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
25%-át.”



8.§ A Rendelet 9.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(4) A közgyógyellátás összege legfeljebb havi 5.000 forint összegben állapítható meg.”

9.§ A Rendelet 10.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10.§
Rendkívüli települési támogatás

(1) A polgármester rendkívüli települési támogatást állapíthat meg a létfenntartást
veszélyeztető  rendkívüli  élethelyzetbe  került,  valamint  időszakosan  vagy  tartósan
létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére.

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

a) elemi kár,
b) betegségből eredő többletköltségek enyhítésére,
c) ellátatlan munkanélkülisége miatt bekövetkezett jövedelemcsökkenés,
d) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve
e) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítésére.

(3)  A rendkívüli  települési  támogatás  egyszeri  összege  alkalmanként  nem lehet  kevesebb
2000 Ft-nál.

(4)  A  rendkívüli  települési  támogatás  iránti  kérelemhez  mellékelni  kell  a  rendkívüli
élethelyzet bekövetkeztét bizonyító igazolást, nyilatkozatot.

(5) A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátásként az Szt. 47.§ (3) bekezdésében
foglalt támogatási formákban is biztosítható:

a) erre irányuló kérelem esetén, vagy
b) az  ellátásban  részesülő  életvitele  alapján  feltételezhető,  hogy  a  rendkívüli

települési támogatás felhasználása nem rendeltetésének megfelelően történik.
(6) A rendkívüli települési támogatás hivatalból is adható.”

10.§ A Rendelet az alábbi 10/A.§-al egészül ki:

V. fejezet
Egyéb nem rendszeres pénzbeli és természetbeni települési támogatás

„10/A.§
Temetési támogatás

(1) A  polgármester  temetési  támogatást  állapíthat  meg  annak,  aki  meghalt  személy
eltemettetéséről 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) A segély akkor állapítható meg, ha a kérelmező
a) családjában  az  egy  főre  számított  családi  jövedelemhatár  nem haladja  meg  az

öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb összegének 400%-át,  egyedülálló  esetén
annak 500%-át

b) a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban nem részesül.



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

(4) A  helyben  szokásos  legolcsóbb  temetés  költsége  az  öregségi  nyugdíj  legkisebb
összegének 350%-a.

(5) Az (1) bekezdés szerinti segély iránti kérelemhez mellékelni kel
a) a temetési számlák eredeti példányát,
b) amennyiben  a  haláleset  nem  Ludányhalásziban  történt,  a  halotti  anyakönyvi

kivonatot.

(6) A támogatás  iránti  kérelmet  a  haláleset  anyakönyvezését  követő  90  napon
belül lehet benyújtani.”

11.§ A Rendelet 11.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3)  Az  iskolakezdési  támogatás  megállapításának,  illetve  kifizetésének  feltétele,  hogy  a
családban  az  egy  főre  jutó  havi  jövedelem  nem  éri  el  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori
legkisebb  összegének  500%-át,  valamint  a  kérelem,  iskolalátogatási  igazolás  és
jövedelemigazolás  tárgyév  október  15-ig  történő  benyújtása.  A  határidő  elmulasztása
jogvesztő.”

12.§  Az  Rendelet  V.  fejezet  Szociális  alapszolgáltatások  cím  a  VI.  fejezet  Szociális
alapszolgáltatások címre módosul.

13.§ A Rendelet 13.§ (3) bekezdése hatályon kívül helyezve.

14.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Ludányhalászi, 2015. szeptember 

Kovács Imre Kereszti Márta
polgármester        jegyző


