
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

17/2013.(XII.09.) számú önkormányzati rendelete 
 

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2013. 
(III.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) és d) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) 
bekezdés bb) pontjában és a 140/R. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és 
természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2013. (III.25.) számú 
önkormányzati rendeletének módosítására a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„a.) Az önkormányzat pénzbeli támogatásként: 
 

-  az Szt. 45.§-ának rendelkezései figyelembevételével e rendeletben szabályozott helyi 
feltételek alapján önkormányzati segélyt nyújt,” 

  
2. § 

 
A rendelet 5. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbi hatásköreit:  
 
 a.) Önkormányzati segély megállapítása, 
 b.) Méltányossági közgyógyellátás megállapítása.” 
 
 

3. § 
 
A rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az e rendelet alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iránti 
kérelmet Vámospércsi Polgármesteri Hivatalánál lehet benyújtani formanyomtatványokon.  
 
A kérelem mintáit a rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint: 
  
1. sz. melléklet: önkormányzati segély megállapításhoz, 
2. sz. melléklet: köztemetés igénylése,  
3. sz. melléklet: méltányossági közgyógyellátás igénylése,  
4. sz. melléklet: szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjtámogatás igénylése.” 
 

 
 



4. § 
 
A rendelet 11 §. és 12. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„Önkormányzati segély 
 

11. § 
 

(1) Önkormányzati segély annak a személynek nyújtható, aki létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal 
küzd, nem várt többletkiadás miatt anyagi segítségre szorul, ezért önmaga és családja 
létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni és a családjában az egy főre 
számított havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 130 %-át, egyedül élő esetén annak 150 %-át nem haladja meg. 
 

(2) Az önkormányzati segély megállapítása szempontjából létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzet különösen:  

 
a) akinek az általa lakott házat elemi kár sújtotta,  
b) az egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott egészségügyi, 

szolgáltatási díj támogatására,  
c) betegség miatt megnövekedő gyógyszerköltség, gyógyászati segédeszköz 

beszerzésére, gyógykezelésre, amennyiben közgyógy igazolvánnyal nem 
rendelkezik,  

d) tartós (egy hónapot meghaladó) táppénzes állomány esetén,  
e) egyedülálló ellátatlan személy részére,  
f) szabadságvesztésből való szabadulás esete, 
g) átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás, a 

gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, 
h) haláleset.  

 
(3) Az önkormányzati segély összege - rászorultsághoz igazodóan – 3.300 Ft-tól 10.000 

Ft-ig adható, mely különösen indokolt esetben - a polgármester döntése alapján – 
magasabb összegű is lehet. 
 

(4) Amennyiben a kérelmező eseti gyógyszerkiváltáshoz kér támogatást, úgy az 
alkalmanként nyújtható önkormányzati segély összege alacsonyabb összegű is lehet, 
mint a (3) pontban meghatározott összeg. 
 

(5) Az a személy, akinek lakása elemi csapás okozta kár következtében életveszélyessé, 
lakhatatlanná vált, a krízis állapot átmeneti megoldására legfeljebb 100.000 forint 
támogatásban részesíthető, amennyiben a család egy főre jutó jövedelme nem haladja 
meg a az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 300 %-át.  

 
12.  § 

 
(1) Haláleset miatt akkor jogosult önkormányzati segélyre a kérelmező, ha az elhalt 

személy eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, 
vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, 
illetve családja létfenntartását veszélyezteti.  



 
(2) A kérelemhez csatolni kell a temetési számlákat és a halotti anyakönyvi kivonatot.  

 
(3) A támogatás összege nem lehet kevesebb, mint a helyben szokásos temetési költség 

10%-a.  
 

(4) A kérelem benyújtási határideje a halálesetet követő 60 nap.  
 

5.§ 
 
A rendelet 18. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási támogatás havonta utólag minden 
hónap 5. napjáig, az önkormányzati segély a megállapító határozat kézhezvételét követő 5 
napon belül kerül folyósításra.” 
 

6. § 
 
(1) A rendelet módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.  
 
(2) A rendelet 2014. január 01. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a Jegyző a helyben 
szokásos módon gondoskodik.  
 
 
Vámospércs, 2013. december 09.  
 
                     

          Ménes Andrea     Kanyóné Papp Klára 
                        polgármester      jegyző  
 
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdetem: 
Vámospércs, 2013. december 09. 
 
 
 
                                                            Kanyóné Papp Klára  
                                                                        jegyző 
 


