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Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben 

nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és gyermekvédelmi 

ellátásokról szóló 11/2011. (IX.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 

15/2013. (XII.3.) önkormányzati rendelete 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1) 

bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) és (3) bekezdésében, 33. § 

(7) bekezdésében, 43/B. § (1) és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (5) bekezdéseiben, 47. § (1) 

bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében és 137. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetbeni szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2011. (IX.29.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: 

R.) az alábbiak szerint módosítja:  

 

 

1. § 

 

 

(1) A R. preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép:  

 

„Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1) 

bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) és (3) bekezdésében, 33. § 

(7) bekezdésében, 43/B. § (1) és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (5) bekezdéseiben, 47. § (1) 

bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében és 137. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:” 

 

 

(2) A R. 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:  

 

„6. § (1) Az önkormányzat a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására a következő 

pénzbeli szociális ellátásokat állapítja meg: 

a) ápolási díj, 

b) önkormányzati segély.” 

 

 

(3) A R. 16. §-át megelőző „3. Átmeneti segély” szövegrész helyébe a „3. Önkormányzati 

segély” szöveg lép, a 19. §-át megelőző „4. Temetési segély” szöveg hatályát veszti.  

 

 

(4) A R. 16. – 21. §-ai helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„16. § Pilisszentlászló Község Polgármestere eseti jelleggel önkormányzati segélyre való 

jogosultságot állapít meg azon személy részére, aki  
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a) önmaga, családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként 

jelentkező nem várt többletkiadása miatt anyagi segítségre szorul; 

b) meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, 

és a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, vagy  

c) arra köteles hozzátartozóként gondoskodott a meghalt személy eltemettetéséről, és a temetési 

költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. 

 

 

17. § A 16. § a) pontjában meghatározott okból az jogosult önkormányzati segélyre, akinek 

családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 150%-át, egyedül élő esetén az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg. 

 

 

18. § (1) A 16. § a) pontja alapján önkormányzati segély egy kérelmező részére egy naptári 

évben maximum két alkalommal állapítható meg.  

(2) A 16. § a) pontja alapján nyújtott önkormányzati segély egy alkalommal megállapítható 

maximális összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-a. 

(3) A 16. § a) pontja alapján nyújtott önkormányzati segély iránti kérelemben a kérelmezőnek 

nyilatkoznia kell a kérelem indokául szolgáló tényről, nem várt körülményről, az őt ért anyagi 

veszteségről, jövedelem–kiesésről, és azokat okiratokkal igazolnia kell. 

 

 

19. § (1) A 16. § b) pontjában meghatározott okból az jogosult önkormányzati segélyre, akinek 

családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő esetén a havi jövedelem nem éri el az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át. 

(2) A 16. § c) pontjában meghatározott okból az jogosult önkormányzati segélyre, akinek 

családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 350%-át, egyedül élő esetén a havi jövedelem nem éri el az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át. 

 

 

20. § (1) A 16. § b) és c) pontjai alapján nyújtott önkormányzati segély összege a helyben 

szokásos legolcsóbb temetési költség összegének legalább 10%-a de legfeljebb 30.000,- Ft. 

(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség alakulásáról a polgármester tájékoztatást 

kér a temetés bonyolítását Pilisszentlászló községben végző vállalkozótól. 

 

 

21. § (1) A 16. § b) és c) pontjai alapján nyújtott önkormányzati segély megállapítása iránti 

kérelemhez csatolni kell 

a) a temetés költségeiről - a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli 

hozzátartozója nevére - kiállított számla eredeti példányát, 

b) a halotti anyakönyvi kivonatot, 

c) a jövedelmi helyzetet igazoló dokumentumokat. 

(2) A 16. § b) és c) pontjai alapján nyújtott önkormányzati segély összegét vagy a kérelem 

elutasításának tényét az arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell 

vezetni, és a számlát a kérelmező részére vissza kell adni.” 

 



 3  

 

2. § 

 

(1) E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.  

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

 

Pilisszentlászló, 2013. november 28. 

 

 

dr. Illés György  dr. Molnár Ildikó 

  polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

Záradék: 

Jelen rendelet 2013. december 3-án kihirdetésre került. 

 

 

 

             dr. Molnár Ildikó 

           címzetes főjegyző 

 

 


