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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IV. 29.) önkormányzati 
rendelete 

az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. 
§ (3) bekezdésében, 45. § (1) és (3) bekezdésében, 58./B § (2) bekezdésében, valamint a 132. § (4) 
bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról 
szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének 2.1.b. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság és az 1. melléklet 1.1.w. pontjában 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével 
a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdés 
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[Nem állapítható meg az (1) bekezdés szerinti települési támogatás] 
„a) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja 

aa) családban élőként az (5) bekezdés c) pontjában meghatározott összeget, 
ab) egyedül élőként az (5) bekezdés f) pontjában meghatározott összeget, vagy” 

(2) Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Az (1) bekezdés szerinti támogatás egyszeri összege: 
a)  amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem családban élőként 

100.000.- Ft alatt van, úgy 40.000.- Ft; 
b) amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem családban élőként 

100.001.- Ft és 150.000.- Ft között van, úgy 30.000.- Ft; 
c) amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem családban élőként 

150.001.- Ft és 200.000.- Ft között van, úgy 20.000.- Ft; 
d) amennyiben egyedül élő kérelmező egy főre jutó havi jövedelme 150.000.- Ft alatt van, úgy 

40.000.- Ft; 
e) amennyiben egyedül élő kérelmező egy főre jutó havi jövedelme 150.001.- Ft és 200.000.- Ft 

között van, úgy 30.000.- Ft; 
f) amennyiben egyedül élő kérelmező egy főre jutó havi jövedelme 200.001.- Ft és 250.000.- Ft 

között van, úgy 20.000.- Ft.” 

2. § 

Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 4/A. § (1) bekezdés b) 
pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[a) Az Önkormányzat az Szt. 45. § (3) bekezdésében foglaltak alapján figyelemmel az Szt. 45. § (4)-
(5) bekezdésére, az Szt. 7. § (1) bekezdésére rendkívüli települési támogatást nyújt különösen   
Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha] 
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„ba) a család egy főre jutó havi jövedelme meghaladja a 100.000.- forintot, egyedül élő és 
gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 120.000.- forintot,” 

3. § 

Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés i) 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:) 
„i) Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Vezetője vagy az általa megbízott 

személy”” 

4. § 

(1) Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. 
melléklet szerint módosul. 

(2) Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 2. 
melléklet szerint módosul. 

(3) Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 3. 
melléklet szerint módosul. 

5. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát 
veszti. 
 

            /Basky András sk. /     / dr. Balogh László / 
   polgármester                 jegyző távollétében: 
 
 

Muhariné Mayer Piroska sk. 
aljegyző 

 
A kihirdetés napja: 2022. április 29. 

/ dr. Balogh László / 
jegyző távollétében: 
 
 

Muhariné Mayer Piroska sk. 
aljegyző 
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1. melléklet 

1. Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.1.9. 
és 1.1.10. pontja helyébe a következő pontok lépnek: 

„1.1.9. Telefonszám : ........................................................................... 

(Ezen adat megadása önkéntes, nem kötelező megadni.) 

1.1.10. E-mail címe :………………………….................................. 

(Ezen adat megadása önkéntes, nem kötelező megadni.)” 

2. Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 5.2. 
pontja helyébe a következő pont lép: 

„5.2. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához, valamint tudomásul veszem azt, hogy az adatkezelés jogalapja a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18.§-a.”  
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2. melléklet 

1. Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.1.9. 
pontja helyébe a következő pont lép: 

„1.1.9. Intézmény esetén a képviseletre jogosult neve, 
elérhetősége: .....……………………………………………………..…………………………………………
…………   
 1.1.9.1. Önkéntesen megadható adatok:    
 Telefonszám : ....................................................................................   
 E-mail címe :…………………………........................................   
” 

2. Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 5.2. 
pontja helyébe a következő pont lép: 

„5.2. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához, valamint tudomásul veszem azt, hogy az adatkezelés jogalapja a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18.§-a. ”  
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3. melléklet 

1. Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1.1.9. 
és 1.1.10. pontja helyébe a következő pontok lépnek: 

„1.1.9. Telefonszám: ........................................................................... 

(Ezen adat megadása önkéntes, nem kötelező megadni.) 

1.1.10. E-mail címe:………………………….................................. 

(Ezen adat megadása önkéntes, nem kötelező megadni.)” 

2. Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 5.1. 
pontja helyébe a következő pont lép: 

„5.1. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához, valamint tudomásul veszem azt, hogy az adatkezelés jogalapja a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18.§-a. ” 


