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5/2013. (V. 02.) önkormányzati 

Rendelete 
 

A szociális ellátásokról szóló 13/2012. (IX. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Szakoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § tekintetében a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdésében, a 2. § tekintetében a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 46. § (1) bekezdésében, a 
3. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. § 
(3) bekezdésében, és a 4. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény. 62. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A szociális ellátásokról szóló 13/2012. (IX. 03.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 4. 
§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. §. 
Átmeneti Segély 

(1) Az önkormányzat átmeneti segélyben részesíti a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő 
szociálisan rászorult személyek közül különösen azt, aki 

a) súlyos – nyolc napon túl gyógyuló – sérülés, 
b) tartós – harminc napot meghaladó – betegség, táppénzes állomány, 
c) közgyógyellátás körébe nem tartozó gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzése, 
d) átmenetileg ellátatlanná válás 

miatt anyagi segítségre szorul. 

(2) Az átmeneti segélyre való jogosultság elbírálása szempontjából szociálisan rászorultnak 
tekinthető az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén a 250%-át. 

(3) Az átmeneti segély összege legalább 3.000 Ft, legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összege. 

(4) Rendkívüli méltánylást igénylő helyzetekben szociális rászorultság vizsgálata nélkül, az összes 
körülményhez igazodó mértékű átmeneti segély nyújtható. 

(5) A (4) bekezdés alkalmazásában rendkívüli méltánylást igénylő helyzetek: 

a) tragikus haláleset, 
b) elemi csapás, rendkívüli időjárás következményeként az (1) bekezdés a) pontja szerinti 
személyi sérülés, ingatlanban bekövetkezett kár, 
c) tartós, legalább harminc napot meghaladó intézeti fekvőbeteg ellátás, 
d) súlyos betegséghez kapcsolódó egészségügyi szakellátás körébe tartozó tartós kezelés. 

(6) Az (1) bekezdés a) – c) és az (5) bekezdés c) – d) pontokhoz kezelőorvosi igazolást kell 
csatolni.” 



2. § 

A rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„8. § 
Temetési segély 

(1) Az önkormányzat temetési segélyt állapít meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről 
gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt 
ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyeztetné, 
feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén a 300%-át. 

(2) A temetési segély iránti kérelmet, melyhez csatolni kell az elhunyt halotti anyakönyvi 
kivonatának másolatát is, a haláleset bekövetkezésétől számított 3 hónapon belül lehet 
előterjeszteni. 

(3) A temetési segély megállapításával kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület a polgármesterre 
ruházza át.” 

3. § 

A rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„9. § 

Közgyógyellátás 
 

Közgyógyellátásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinek a családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, 
egyedül élő esetén a 200%-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladja, és nem rendelkezik vagyonnal.” 

4. § 

A rendelet a következő 10/A. §-sal egészül ki: 

„10/A. § 
Étkeztetés 

(1) Az önkormányzat közigazgatási területén külön társulási megállapodásban foglaltak alapján – a 
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás keretében – a Szakoly Alapszolgáltatási 
Központon keresztül biztosítja az étkeztetést. 

(2) Az étkeztetés igénybevétele esetén szociálisan rászorultnak minősül: 

a) az, aki a 60. életévét betöltötte. 

b) az, akinek a háziorvos által igazolt egészségi állapota olyan, hogy a betegsége jellege 
következtében nem képes biztosítani önmaga ellátását. 

c) az, akinek a háziorvos által – a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján – igazolt 
fogyatékossága, pszichiátriai betegsége olyan, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem 
képes biztosítani önmaga ellátását. 

d) az, aki rokkantsági ellátásban, vagy rehabilitációs ellátásban részesül. 
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e) az, akinek a háziorvos által – a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján – igazolt 
szenvedélybetegsége olyan, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani 
önmaga ellátását. 

f) az a hajléktalan, aki nyilatkozatában tartózkodási helyeként a rendelet területi hatálya alá 
tartozó területet jelöli meg.” 

5. § 

Hatályát veszti a rendelet 

a) 5. §-a és azt megelőző gazdálkodást segítő támogatás alcím, 

b) a 6. §-a, 

c) a 7. §-a. 

6. § 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 Szűcs Gabriella sk. Dr. Kóder László sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 
E rendeletet a mai napon kihirdetem: 
 
Szakoly, 2013. május 02. 
 
 
 
 Dr. Kóder László sk. 
 jegyző 
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