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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete- az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 45, 46, 50. §-aiban 
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 
CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 9/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Ör.) módosításáról a következő javaslatot teszi:  
 
A képviselő testület, - átruházott hatáskörében- a szociális bizottság, a polgármester és a 
jegyző az az Szt. 45,46,50. §-aiban szabályozott feltételek fennállása esetén a szociálisan 
rászorult személy részére, helyi rendeletében szabályozottak szerint támogatást állapít meg. 
Az Önkormányzat 9/2009(VI.04.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
rendelet 25.§ (3) bekezdése szerint átmeneti segélyt, a 30.§ (2) bekezdése szerint temetési 
segélyt , és a 39. § (2) bekezdése szerint méltányossági közgyógyellátást, a rendeletben 
szabályozottak szerint állapítja meg a jogosultságot.  
 Ezen paragrafusok esetén, a jogosultság feltételeként, a család 1 főre jutó jövedelmét kell 
figyelembe venni, és nem az életvitelszerűen az egy háztartásban levőkét.  
 
A Szt  4.§-a  szerint:  
 

c) család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, 
gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége; 

d) közeli hozzátartozó: 
da) a házastárs, az élettárs, 
db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél 

fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint 
tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, 
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe 
fogadott, illetve nevelt gyermek, 

dc) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, 
értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, 
amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a 
továbbiakban: fogyatékos gyermek), 

dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe 
fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa; 



e) egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik; 
f) háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező személyek közössége; 
 
 
 
A szociális Bizottság a rendelet módosítást elfogadásra javasolja, kérem a Tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy  a beterjesztett rendelettervezet elfogadni szíveskedjen.  
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a  szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló többször módosított  
9/2009. (VI.4) számú rendelet módosításáról 

 
 
 
Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete- az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 45, 46, 50. §-aiban 
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 
CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 9/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 
A rendelet 25. §. (3)  helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
 (3) Átmeneti segélyben lehet részesíteni azt a személyt 

- akinek a háztartásában életvitelszerűen élőknek az egy főre jutó családi jövedelem a 
mindenkori öregségi minimumnyugdíjat,  
- egyedül élő esetén az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi 
minimumnyugdíj 150 %-át  

nem haladja meg.  
 

2. §.  
 

A rendelet 30. §. (2)  helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
(2) Temetési segély nem állapítható meg annak: 

a) akinek a háztartásában életvitelszerűen élőknek az egy főre jutó családi jövedelem 
eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő 
esetén eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
150 %-át,  

3.§. 
 

A rendelet 39. §. (2)  helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
(2) A Szociális törvény 50. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon kívül az a szociálisan 
rászorult személy jogosult méltányossági közgyógyellátásra, akinek esetében a képviselő-
testület által itt meghatározott feltételek fennállnak: 



- akinek a háztartásában életvitelszerűen élőknek az egy főre számított havi családi jövedelme 
az öregségi nyugdíj 250 %-át, egyedül élő esetén 270 %-át nem haladja meg, továbbá 
- a havi rendszeres gyógyító ellátás költéségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 10 %-át eléri vagy meghaladja 
 

4.§. 
 
Ez a rendelet 2013. február 1-től hatályos. A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.  
 
 
Újhartyán, 2013. január 30. 
 
 
Schulcz József                                                                        Göndörné Frajka Gabriella 
 Polgármester                                                                                           jegyző 
 
 
Záradék: 
 
Ezen rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került. 
 
Újhartyán, 2013. január 30.     
 
 
 
         Göndörné Frajka Gabriella 
                         jegyző 


