
Hajdúbagos Községi Önkormányzat 

13/2006.(XII.01.) ÖR. sz. rendelete 

a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 

9/2005.(IX.21.) Ör. sz. rendelet módosításáról 

 

1.§A rendelet 11.§-a helyébe a következő szöveg lép: 

„11.§ Temetési kölcsön 

(1) A polgármester kamatmentes temetési kölcsönt állapíthat meg annak, aki hozzátartozója 

eltemettetéséről gondoskodott, és a temetési költségek viselése a saját illetve családja létfenntartását 

veszélyezteti. 

(2) A temetkezési költségek viselése akkor veszélyezteti a létfenntartást, ha a családban az egy főre jutó 

havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-

át, egyedül élő esetén 250%-át.  

(3) Temetési kölcsönben nem részesíthető az, aki korábban megállapított szociális vagy temetési 

kölcsönét nem fizette vissza. 

(4) A temetési kölcsön összege legfeljebb a nyugdíjminimum négyszerese. 

(5) A kölcsön visszafizetését úgy kell meghatározni, hogy a törlesztés időtartama legfeljebb 12 hónap 

legyen.  

(6) A kérelmet a 3. mell. szerinti nyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a halotti 

anyakönyvi kivonat másolatát, a jövedelemigazolásokat, a temetkezési számla másolatát. 

(7) A kérelem elbírálása után a jogosulttal a Polgármester szerződést köt a 4. mell. szerint. 

 

2.§ A rendelet 3. melléklete helyébe az 1. sz. melléklet lép, a 4. mell. Helyébe a 2. sz. melléklet lép. 

 

3.§ Ez a rendelet 2006. december 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

______________________ _____________________ 

Istenes Gyula Jenei Attila  

Polgármester sk. Jegyző sk. 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2006. december 2. 

 

 

 

Jenei Attila 



   Jegyző  

 

 

 
       

            3. sz. melléklet 

IGÉNYLŐLAP 

temetési kölcsön iránti kérelemhez 

 

 

 

Igénylő neve: ……………………………………Leánykori neve: ……………………………. 

szül. hely: ……………………….. idő: …………….. anyja neve:…………………………….. 

Lakcíme: ………………………………………………………………………………………... 

Tartózkodási hely: ……………………………………………………………………………… 

Munkahely: …………………………………………………………………………………….. 

Ha az igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő adatai: ……………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

A család létszáma ……………. Fő. 

 

Igényelt összeg: …………………………………Ft 

 

Visszafizetés vállalt időtartama, havi összege: ……………………………………..………….. 

 

Kérelem indoka: ………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Tájékoztatás 

A temetkezési költségek viselése akkor veszélyezteti a létfenntartást, ha a családban az egy főre jutó havi 

nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül 

élő esetén 350%-át. (…és a családnak nincs a Sztv. 4.§ (1) bek. b) pontjában meghatározott mértékű 

vagyona).  

A temetési kölcsön összege legfeljebb nyugdíjminimum négyszerese.  

A kölcsön visszafizetésének időtartamát úgy kell meghatározni, hogy a törlesztés időtartama legfeljebb 12 

hónap legyen. 

A kérelmet a 3. mell. Szerinti nyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a halotti 

anyakönyvi kivonat másolatát, a jövedelemigazolásokat, a temetkezési számla másolatát. 

 

 

 

Dátum: …………………………………………… 

 

…………………………………… 

aláírás 



        4. sz. melléklet 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 

 

Mely létrejött egyrészről Hajdúbagos Községi Önkormányzat Képviselő-.testülete képviseletében Istenes 

Gyula polgármester mint kölcsönadó, másrészről 

Név: (sz.: an.:) Hajdúbagos,. szám alatti lakos kölcsönvevő között az alábbi feltételekkel. 

 

1. Kölcsönadó -én kelt /200 sz. határozatával a kölcsönvevőnek.-Ft (azaz  forint) kamatmentes temetési 

kölcsönt nyújt. 

 

2. Felek a kölcsönvevő anyagi helyzetére, a nyújtott kölcsön összegére és a 9/2005.(IX.21.) ÖR. sz. 

rendelet 11.§ előírásaira figyelemmel akként állapodnak meg, hogy a kölcsönvevő  () havi egyenlő részletben 

köteles a kölcsön összegét visszafizetni. Egy havi törlesztőrészlet összege.-Ft (azaz  forint). 

 

3. Az első részlet … napján esedékes, azt követően pedig minden hónap 5-éig kell a részletet 

törleszteni. 

 

4. Egy havi törlesztőrészlet elmaradása esetén a teljes hátralévő tartozás azonnal esedékessé válik, a 

tartozás után évi 20% kamatot is fizetni kell. 

 

 

Hajdúbagos, 200 

 

 

 

 

…………………………....  ………………..……………  

Istenes Gyula     kölcsönvevő 

Polgármester, kölcsönadó      

 

 

Tanúk: 

 

1. ………………………………… 

………………………………… 


