
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

21/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 

 

a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 12/2013. (VII. 11.) ÖR. módosításáról 

 

Hajdúbagos Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 132. § (4) bekezdés g) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, az Szt. 2. §-ában, 32. § (3) 

bekezdésében, valamint a 140/R. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1. § 

 

A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 12/2013. (VII. 11.) rendelet (továbbiakban: R.) 

8. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

Önkormányzati segély 

 

(1) A polgármester pénzbeli vagy természetbeni önkormányzati segélyt állapíthat meg annak 

a személynek, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetőleg 

időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, feltéve, hogy az egy főre számított 

havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, 

egyedül élő esetén annak 150 %-át nem haladja meg.  

 

(2) Elemi kár esetén önkormányzati segély annak is nyújtható, akinek családjában az egy főre 

jutó havi nettó jövedelem meghaladja az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatárt, de 

nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét. 

 

(3) Önkormányzati segélyben az Szt. 45. § (4) bekezdése alapján elsősorban azokat a 

személyeket indokolt részesíteni, akik: 

- önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy 

- alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen betegséghez, 

halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének 

megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett 

gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének 

elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – esetén, vagy  

- ha a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. 

 

(4) Az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti 

formanyomtatványon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalban. A kérelemhez csatolni kell 

a család jövedelmi helyzetéről szóló igazolásokat, valamint minden olyan okiratot, ami 

igazolja a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet. 

 

(5) Az önkormányzati segély iránti kérelemről a kérelem beérkezését vagy a hivatalbóli 

eljárás megindítását követő 15 napon belül kell dönteni. 

 

(6) Az önkormányzati segély legalacsonyabb összege 3.000 forint, legmagasabb összege az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél nem lehet magasabb. 



(7) Kivételes méltánylást érdemlő esetben, elemi kár, baleset esetén a képviselő-testület 

megállapíthat a (6) bekezdésben megjelöltnél magasabb összegű önkormányzati segélyt. 

(8) Az Szt. alapján az önkormányzati segély – amennyiben kizárólag temetés költségeinek 

megfizetését szolgálja – pénzügyi tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön 

formájában is megállapítható. A kölcsön összege legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének ötszöröse lehet. A kölcsön visszafizetését úgy kell meghatározni, hogy 

a törlesztés időtartama legfeljebb 12 hónap legyen. Nem állapítható meg kölcsön annak, aki 

korábban megállapított szociális vagy temetési kölcsönét nem fizette meg. 

2. § 

A R. 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(1) Temetési költségek megfizetéséhez pénzbeli rendkívüli önkormányzati segélyként 

temetési támogatás állapítható meg annak, akinek családjában az egy főre számított havi 

jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, 

egyedülálló esetén annak 350%-át és 

a) az elhunyt személy eltemettetéséről úgy gondoskodott, hogy erre egyébként nem volt    

köteles, vagy 

b) aki tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, azonban a temetési költségek viselése 

saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. 

(2) A temetési támogatás iránti kérelmet legkésőbb az erről szóló temetési számla 

kiállításának napjától számított 30 napon belül lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a 

temetkezési számlákat, a halotti anyakönyvi kivonatot és a jövedelemigazolásokat. 

(3) A temetési támogatás összegét az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet határozza 

meg oly módon, hogy nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 

10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét is, ha a temetési költségek viselése a 

kérelmezőnek és családjának létfenntartását veszélyezteti. A helyben szokásos legolcsóbb 

temetés mindenkori összege megegyezik a köztemetés költségével, melynek összegéről a 

Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat minden év január hónapjában tájékoztatja az 

önkormányzatot.  

(4) Temetési támogatás nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozottakról 

szóló 1994. évi XLV. Törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül. 

3.§ 

(1) A R. 3. § a) pontja kiegészül a „méltányossági közgyógyellátás” szöveggel, a b) pont az 

alábbiak szerint változik: 

„Jegyző gyakorolja: 

- aktív korúak ellátása (ezen belül: rendszeres szociális segély és foglalkoztatás helyettesítő 

támogatás, 

- lakásfenntartási támogatás.” 

(2) A R. 12. §-ban a „jegyző” szövegrész helyébe a „polgármester” szövegrész kerül. 



(3) A R. 3. § a) pontjában, a 4. § (1) és (2) bekezdésében a „temetési segély” és az „átmeneti 

segély” szövegrész helyébe az „önkormányzati segély” szöveg lép. 

4. § 

Hatályát veszti a R. 8. §-át megelőző „Átmeneti segély” címmegjelölés, és a R. 10. §-át 

megelőző „Temetési segély” címmegjelölés, valamint a R. 2. sz. melléklete. 

 

 

 

5. § 

 

Hatályát veszti a R. 10. §-a valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/2009. (III. 

01.) ÖR. 7. §-a. 

 

7. § 

 

Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. 

 

 

 

 

 

               Szabó Lukács Imre        Dr. Varga László Balázs 

         polgármester                                                                        jegyző 

 

 

 

 

 

A rendeletet a mai napon kihirdetem: 

 

Hajdúbagos, 2013. november 29.    Dr. Varga László Balázs 

              jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


