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Tárgy: Szociális rendelet módosítása 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 
2019. január 30-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 
26.) önkormányzati rendeletünk három rendelkezését szükséges módosítani. 
 
1. Az önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése szerint a lakásfenntartási támogatás 

megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 
63/2006. (III. 27.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot. A nevezett 
mellékletet azonban 2019. január 1-jétől újraszabályozta a pénzbeli és természetbeni 
szociális ellátásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 303/2018. 
(XII. 27.) Korm. rendelet, hatályon kívül helyezve a korábban benne szabályozott 
vagyonnyilatkozatot. A vagyonnyilatkozatot azonban változatlan tartalommal továbbra is 
alkalmaznánk a támogatás megállapításánál, így az önkormányzati rendeletet kiegészítenénk 
egy új, 7. melléklettel. Erre lehetőségünk van, hiszen a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontja felhatalmazást ad a 
települési önkormányzatnak, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében 
nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, 
kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait. 

 
2. Az önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy amennyiben a 

rendkívüli települési támogatást elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való 
hozzájárulásként kérik, temetési költségként a SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és 
Településfejlesztő Kft. által évente közölt legolcsóbb temetési költséget kell figyelembe 
venni. E szerint Szentgotthárdon 2015 óta a legolcsóbb koporsós földbetemetés költsége 
bruttó 205.169,- Ft, míg a legolcsóbb hamvasztásos temetés költsége bruttó 194.756,- Ft. 

A SZET Szentgotthárdi Kft. megállapította a 2019-től érvényes temetkezési díjakat, ezért 
módosítani kell a szociális rendeletünk fent megjelölt jogszabályhelyét. A legolcsóbb 
koporsós földbetemetés szolgáltatási díja bruttó 252.698,- Ft-ra, a legolcsóbb hamvasztásos 
(urnás) temetés szolgáltatási díja pedig 238.163,- Ft-ra emelkedik. Ezáltal tehát a támogatás 
összege is ugyanilyen arányban növekszik. 

 
3. Az önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdésében, 22. § (2) bekezdésében és 26. § (2) 

bekezdés c) pontjában pontosítani kell a Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 
elnevezését, mert ezeken a jogszabályhelyeken az intézmény még a régi nevén szerepel. A 
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26. § (2) bekezdés c) pontjában az intézmény székhelyét is pontosítani kell, mivel még a 
Kossuth L. u. 7. szerepel benne. 

 
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 
tájékoztatását, ezért itt kell szólnom arról, hogy a tervezett rendeletmódosításnak nincs 
jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, 
adminisztratív terheket befolyásoló hatása. A jogszabály megalkotásának szükségességét a 
fent megjelölt, valamint az indokolásba foglalt okok indokolják. A jogalkotás elmaradásának 
esetén egyrészt nem a SZET Szentgotthárdi Kft. jelenlegi legolcsóbb díjai alapján kerülne 
kiszámításra a temetési költségek enyhítésére kért önkormányzati segély összege, másrészt a 
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 
esetében bizonytalanságot keletkeztetne a már hatályon kívül helyezett mellékletre való 
utalás. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletet megalkotni szíveskedjen! 
 
Szentgotthárd, 2019. január 16. 
 
 
         Dr. Dancsecs Zsolt 
          jegyző  
  



 
3 

Melléklet 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../... . (... . ... .) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 
4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében és 132. § (4) 
bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-
ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § A szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 4/2015. 

(II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

 
„(1) A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti 
formanyomtatványon kell benyújtani, amihez csatolni kell a 7. melléklet szerinti 
vagyonnyilatkozatot.” 
 

2. § A Rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(2) Temetési költségként a SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 
által évente közölt legolcsóbb temetési költséget kell figyelembe venni. Szentgotthárdon a 
legolcsóbb koporsós földbetemetés költsége bruttó 252.698,- Ft, a legolcsóbb 
hamvasztásos temetés költsége bruttó 238.163,- Ft.” 
 

3. § A Rendelet 26. § (2) bekezdés c) pontja helyére a következő rendelkezés lép: 
 

„c) Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd (Szentgotthárd, Vajda János utca 6.),” 
 

4. § A Rendelet 4. § (5) bekezdésében és 22. § (2) bekezdésében a „Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat” szövegrész helyébe a „Család- és Gyermekjóléti Központ 
Szentgotthárd” szöveg lép. 

 
5. § A Rendelet az 1. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki. 
 
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Huszár Gábor  Dr. Dancsecs Zsolt 
 polgármester  jegyző 
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Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ... . év …… hó 

…-i ülésén fogadta el. 
 
Kihirdetve: 
 ... . év ... hó ... . napján. 

  Dr. Dancsecs Zsolt 
   jegyző 
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1. melléklet a .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez 
 

„7. melléklet a 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 
 

Vagyonnyilatkozat 
 

I. A kérelmező személyes adatai 
 
Neve: .............................................................................................. 
Születési neve: ................................................................................ 
Anyja neve: ..................................................................................... 
Születési hely, év, hó, nap: .................................................................................. 
Lakóhely: ............................................................................................................. 
Tartózkodási hely: ...............................................................................................  
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ........................................... 
 

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona 
 

A. Ingatlanok 
 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):  

- címe: ....................................................................................... város/község  

..................................................................................út/utca ....................hsz.,  

- alapterülete: ........... m2,  

- tulajdoni hányad: ...........................,  

- a szerzés ideje: ................ év.  

Becsült forgalmi érték:* ..........................................Ft  

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt 

dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:  

..................................................................................................... (pl. haszonélvezet, 

jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).  

 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):  

- címe: ......................................................................................... város/község  

....................................................................................út/utca ....................hsz.,  

- alapterülete: ........... m2,  

- tulajdoni hányad: ...........................,  

- a szerzés ideje: ................év.  

Becsült forgalmi érték:*..........................................Ft  

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt 
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dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:  

.................................................................................................. (pl. haszonélvezet, 

jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).  

 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-tulajdon (vagy 

állandó használat):  

- megnevezése...................................................... (pl. zártkerti építmény, műhely, 

üzlet, műterem, rendelő, garázs),  

- címe: ........................................................................................... város/község  

.....................................................................................út/utca ....................hsz.,  

- alapterülete: ........... m2,  

- tulajdoni hányad: ...........................,  

- a szerzés ideje: ................év.  

Becsült forgalmi érték:* ..........................................Ft  

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt 

dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:  

............................................................................................. (pl. haszonélvezet, 

jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).  

 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat):  

- megnevezése: .......................................................................................................  

- címe: ................................................................................................ város/község  

.......................................................................................... út/utca .................... hsz., 

(pontos cím hiányában: ...................... helyrajzi szám),  

- alapterülete: ........... m2, 

- tulajdoni hányad: ...........................,  

- a szerzés ideje: ................év.  

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft  

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt 

dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: 

........................................................................................... (pl. haszonélvezet, 

jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom). 
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B. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű adatai:  

a) személygépkocsi: ................................................... típus .................. rendszám  

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve:   ..............................................................  

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft  

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:  

................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési 

tilalom, bejegyzett üzemben tartói jog).  

A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn:  igen nem  

                                                                                           (a megfelelő aláhúzandó). 

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:  

................................................................................ típus .................. rendszám  

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ...............................................................  

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft  

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:  

................................................................................ (pl. elidegenítési és terhelési 

tilalom, bejegyzett üzemben tartói jog). 

III. 
  
1. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont 
szerinti esetben kitöltendő], hogy 

a) fizetési számlával nem rendelkezem vagy 

b) az alábbi fizetési számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő):  

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ..........................................................................  

fizetési számla száma: ..........................................................................................  

fizetési számlán kezelt összeg: .............................................................................  

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ..........................................................................  

fizetési számla száma: ..........................................................................................  

fizetési számlán kezelt összeg: .............................................................................  

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ..........................................................................  

fizetési számla száma: ..........................................................................................  

fizetési számlán kezelt összeg: .............................................................................  

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ..........................................................................  

fizetési számla száma: ..........................................................................................  

fizetési számlán kezelt összeg: .............................................................................  
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2. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont 

szerinti esetben kitöltendő], hogy a velem együttélő közeli hozzátartozóm  

a) fizetési számlával nem rendelkezik vagy  

b) az alábbi fizetési számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő):  

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .........................................................................  

fizetési számla száma: .........................................................................................  

fizetési számlán kezelt összeg: ............................................................................  

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .........................................................................  

fizetési számla száma: .........................................................................................  

fizetési számlán kezelt összeg: ............................................................................  

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .........................................................................  

fizetési számla száma: .........................................................................................  

fizetési számlán kezelt összeg: ............................................................................  

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .........................................................................  

fizetési számla száma: .........................................................................................  

fizetési számlán kezelt összeg: ............................................................................  

 
3. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek 

megállapítása érdekében a hatóság a fentiekben megjelölt pénzforgalmi 

szolgáltató felé megkereséssel élhet a fizetési számlán kezelt összeg  

tekintetében. 

4. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban 
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

 
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap 
 

 ……………………………………… 
aláírás 

Megjegyzés:  
A vagyoni helyzet vizsgálatakor nem kell figyelembe venni az életvitelszerűen lakott ingatlan 
eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása 
esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékeként a fizetési 
számlára befizetett összeget.  
Ha a kérelmező vagy vele együttélő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél 
többel rendelkezik, a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően 
kell kitölteni. Ha a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, 
a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.  
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell 
feltüntetni.  
** Becsült forgalmi értékként a gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni. ” 
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Indokolás a rendelettervezet 
 
1. és 5. §-ához: Szentgotthárd Város Önkormányzata a 63/2006. (III. 27.) 

Kormányrendeletben korábban szabályozott, 2019. január 1-jétől hatályát vesztett 
vagyonrendeletet továbbra is alkalmazná, ezért azt beemeli az önkormányzati 
rendelet mellékletei közé. 

2. §-ához: A SZET Szentgotthárdi Kft. által megállapított temetkezési díjak változtak, ezt 
követi le a módosítás. 

3-4. §-ához: A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd nevét és székhelyét 
pontosítja, mert a jelenleg hatályos önkormányzati rendeletben még a régi szerepel. 

6. §-ához: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
 


