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 önkormányzati rendelete 
 

a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2012.(X.01.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) 
pontjában, 26 §-ában, 32.§ (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 37/A. § (3) 
bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 47. § (1) bekezdésében,       
50. § (3) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében, a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2) 
bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 8. pontjában biztosított feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el: 
 

1. § A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 
8/2012.(X.01.) önkormányzati rendelet 2. §-ában szereplő “Polgármesteri” szövegrész 
helyébe “Közös Önkormányzati” szövegrész kerül. 
 

2. §  A rendelet 7. §-a hatályát veszti, a rendelet 8-16. §-ainak számozása, 7-15. §-okra 
módosul. 

 
3. §  (1) A rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Önkormányzati segély 
(1) A polgármester a Képviselőtestület által átruházott hatáskörben önkormányzati 

segélyben részesítheti azt a személyt, aki létfenntartását veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került, elsősorban azt, akinek családjában az egy főre 
eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 
%-át, egyedül élőknél pedig ennek másfélszeresét nem haladja meg. 

 
(2) Önkormányzati segély különösen az alábbi indokokra való tekintettel 

állapítható meg: 
       a) nyugdíjaztatás esetén, az ellátatlanság idejére, 
       b) gyógyászati segédeszköz beszerzésére, gyógykezelésre, ha a kérelmező   
           nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal, 
       c) tartós (egy hónapot meghaladó) táppénzes állomány esetén, 
       d) elemi kár, baleset esetén, 
       e) haláleset bekövetkeztekor a temetés költségeihez való hozzájárulásként, 
       f) egyedülálló, ellátatlan személy részére, 
       g) szabadságvesztésből való szabadulás esetén, ha a szabaduláskor a 

kérelmező rendelkezésére álló összeg a rendszeres szociális segély havi 
összegét nem haladja meg, 

       h) egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése esetén. 
 



(3) Az önkormányzati segély összege 3.000,-Ft vissza nem térítendő támogatás. 
Magasabb gyógyszer-, vagy orvosi, kórházi kezelési költség esetén 5.000-Ft a 
segély összege, de kivételes méltánylást érdemlő esetben (pl. elemi kár, 
baleset, temetés, stb.) 10.000,-Ft-ig is terjedhet a támogatás összege. Az 
önkormányzati segély az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való 
hozzájárulásként is megállapítható, melynek összeg a helyben szokásos 
legolcsóbb temetés költség 10%-a.” 

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

    „(1) A polgármester az önkormányzati segély felhasználásának ellenőrzése 
keretében a felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta, stb.) 
becsatolására hívhatja fel a jogosultat. 

 
(2) A polgármester köteles kimutatást készíteni az általa önkormányzati 

segélyben részesítettekről és e kimutatás tartalmát ismertetnie kell a 
Képviselőtestülettel a soron következő képviselőtestületi ülésen.” 

 
4. §  A rendelet 11. § (2) bekezdésében szereplő „jegyző” szövegrész helyébe 

„Képviselőtestület által átruházott hatáskörben a polgármester” szövegrész kerül. 
 

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

Petneháza, 2014. február 04. 
 
 
 
 
                                     Majoros Péter Pál                           Czakó Sándor 
                                          polgármester                           címzetes főjegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: e rendelet kihirdetésre került az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 

való kifüggesztéssel 2014. február hó 05. napján.  
          A levétel időpontja: 2014. február hó 14. napja. 
 
 
 

                                                                                                                     Czakó Sándor 
                          címzetes főjegyző 


