
Jobbágyi Község Önkormányzata  
22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 

az önkormányzati segély kialakításával összefüggő  
önkormányzati rendeletek módosításáról 

 
 
 

Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 
1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet módosítása  
 

1. § 
 

A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Szoc. önk. rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) E rendeletben szabályozott támogatási formák - ha e rendelet másként nem rendelkezik 

- kérelemre adhatók. A kérelmeket a pénzbeli és természetbeni ellátások igénybe 
vételéhez Jobbágyi Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.” 

  
2. §  

 
A Szoc. önk. rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Polgármester hatáskörébe átruházott feladatok:  

a) méltányossági közgyógyellátás, 
b) rendkívüli esemény bekövetkezésekor /elemi kár/ önkormányzati segély 

megállapítása.  
 

3. § 
 
A Szoc. önk. rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 9. § Az Sztv. rendelkezései és az e rendeletben meghatározott feltételek alapján az 
önkormányzat az alábbi pénzbeli ellátásokat biztosítja.  
Szociális rászorultságtól függő támogatás: 

a) foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 
b) rendszeres szociális segély, 
c) normatív lakásfenntartási támogatás, 
d) önkormányzati segély. 
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4. § 
 
A Szoc. önk. rendelet 6. alcíme helyébe a következő alcím lép: „6. Önkormányzati segély”, 
és a 17-18. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
„17. § 
(1) A Képviselő-testület e rendeletben meghatározottak szerint nyújthat önkormányzati 

segélyt eseti jelleggel a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 
valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, illetve 
személyek részére a Sztv. 45. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben. 

(2) Önkormányzati segély igényelhető: 
a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak 

mérséklésére, 
b) eseti gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadás mérséklésére, 
c) gyermek vagy fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel, 
d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra. 

18. § 
(1) Önkormányzati segély állapítható meg annak a személynek, aki a 17. § szerinti 

rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy 
főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140 
%-át nem haladja meg. 

(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt 
önkormányzati segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 
mértékének 10 %-a.  

(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összege a temetkezési szolgáltató 
által évente kiállított igazolása alapján kerül megállapításra. 

(4) Az igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az önkormányzati 
segély összege az adott naptári évben nem haladhatja meg: 
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át, amennyiben a 

kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő családtagja lakásfenntartási 
támogatásban részesül, 

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, amennyiben a 
kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő családtagja lakásfenntartási 
támogatásban nem részesül. 

(5) Az önkormányzati segély kifizetése a felhasználást alátámasztó dokumentum (számla, 
nyugta) bemutatásához köthető.  

(6) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt 
önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés 
költségeiről kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot. 

(7) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra 
igényelt önkormányzati segély iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 30 
napon belül nyújthatja be. 

(8) Az önkormányzati segély kifizetéséről a megállapítást követő 15 napon belül a 
Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 

(9) A Képviselő-testület az e rendeletben szabályozott önkormányzati segélyt 
méltányosságból abban az esetben is megállapíthatja, ha az egy főre jutó havi 
jövedelem a kérelmező családjában az (1) bekezdésben előírt jövedelmet meghaladja, 
feltéve, hogy az alábbi körülmények egyike fennáll: 
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a) a kérelmezőt és családját elemi kár, katasztrófa, vis maior helyzet sújtotta,  
b) a kérelmező vagy vele együtt élő hozzátartozója súlyos betegség, 
és a kérelmező összes körülményét mérlegelve az ellátás hiánya a kérelmező vagy 
családja létfenntartását veszélyezteti.” 
 

5. § 
 
(1) A Szoc. önk. rendelet 21. § (2) bekezdés c) pontjában az „átmeneti segély” szövegrész 

helyébe az „önkormányzati segély” szövegrész lép. 
(2) A Szoc. önk. rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatás: 
a) étkeztetés, 
b) házi segítségnyújtás, 
c) családsegítés.” 

(3) A Szoc. önk. rendelet 28. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez a külön 
jogszabály szerinti formanyomtatványt a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani.” 

(4) Hatályát veszti a Szoc. önk. rendelet 24. § (2) bekezdése, a 25. § (2) bekezdés b) pontja, 
és a 27. §. 

 
2. A gyermekek védelméről szóló 2/2007. (I. 26.) önkormányzati rendelet 

módosítása 
 

6. § 
 
Hatályát veszti a gyermekek védelméről szóló 2/2007. (I. 26.) önkormányzati rendelet 7. § 
(2) bekezdése, valamint 8. és 9. §-a. 

 
3. A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (III. 31.) önkormányzati 

rendelet módosítása 
 

7. § 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 
4. Záró rendelkezés 

 
8. § 

 
(1) Ez az önkormányzati rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba. 
(2) Ez az önkormányzati rendelet 2014. január 2-án hatályát veszti. 

 
 
 
 Farkas Attila Dr. Tóth Renáta 
 polgármester   jegyző 
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Kihirdetési záradék: 
 
E rendelet 2013. december 21-én kihirdetve. 
 
 
Jobbágyi, 2013. december 21. 
 
 
         Dr. Tóth Renáta 
          jegyző 
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1. melléklet 
 
 

A képviselő-testület által átruházott hatáskörök jegyzéke 
 
 

Polgármesterre átruházott hatáskörök 
 
 
A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet alapján: 

- rendkívüli esemény bekövetkezésekor /elemi kár/ önkormányzati segély 
kérelmek elbírálása. 

 
 
A 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet alapján: 

- az önkormányzati gazdálkodás év közben létrejött költségvetési többlet 
hasznosításával kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítása 5 
millió Ft-ig 

 
 
 


