
SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
                                                18/2013. (XI.25.) számú rendelete  

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló  
15/2012. (VI.26.) rendelet  

módosításáról 
 

 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv) 1.§ (2) 
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 10. §-ban kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 15/2012. (VI.26.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: rendelet) 11. § helyébe az alábbi rendelkezés lép, és az alábbi, 11/A; 11/B§; 
11/C §-sal egészül ki: 
 

11.§  
 

Önkormányzati segély  
 

„(1) Önkormányzati segély formái: 
 
a)  temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély 
b) létfenntartást veszélyeztetető, rendkívüli élethelyzetben nyújtott önkormányzati segély  
 

11/A § 
 

(1) Temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély 
nyújtható annak a szeghalmi lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Szeghalmon élő 
személynek, 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 veszélyezteti.  
(2) A 11. § (1) bekezdés a) pontjábna meghatározott támogatás megállapítása kérelemre 
történik, amelyhez csatolni kell:  
a) az eredeti halotti anyakönyvi kivonatot,  
b) a temetkezési számlákat,  
c) az eltemettető és a vele együtt élők jövedelemigazolásait.  
(3) A kérelmet, a szükséges iratok csatolásával a haláleset bekövetkezésétől számított 30 
napon belül a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájában kell benyújtani.  
(4) A támogatás összege az alábbiak szerint alakul:  
a) ha az eltemettető családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, akkor a segély összege: 30. 000.- Ft.  
b) ha az eltemettető családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, akkor a segély összege: 
25.000.- Ft.  
c) ha az eltemettető családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, a temetési segély 
összege: 20. 000.- Ft.  



(5) A (1) bekezdés a) pontjában  meghatározott önkormányzati segély nem állapítható meg 
annak:  
a) akinek az elhunyttal érvényes eltartási szerződése volt,  
b) ha az elhunyt gyámhatósági fenntartásos betétkönyvvel rendelkezik, s az abban elhelyezett 
összeg a temetés költségeit fedezi.  
c) aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesült.  

 
11/B § 

 
(1) Eseti jelleggel önkormányzati segély adható 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán továbbtanuló részére naptári évenként 10.000,-Ft 
összegű egyszeri támogatás, kivéve, ha a Bursa Hungarica pályázat alapján önkormányzati 
ösztöndíjban részesül. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás a jövedelmi viszonyoktól függetlenül 
adható. A kérelemhez csatolni kell a tanintézet igazolását arról, hogy a hallgató a következő 
félévre beiratkozott. A segély kifizetése készpénzben történik, amelyre szeptember és október 
hónapokban kerül sor. A kérelmet minden év szeptember 1. napjától október 31-ig kell 
benyújtani. A támogatás legfeljebb 5 alkalommal adható. 
(3) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy 
tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek, gyermekek részére önkormányzati segély 
nyújtható.  
(4)  A (3) bekezdésben meghatározott önkormányzati segély természetben is nyújtható, 
különösen a gyermekek tankönyv- és tanszerellátásának támogatása, a tandíj, egészségügyi 
szolgáltatásért fizetendő térítési díj, illetve egyéb ellátás kifizetésének átvállalása, tűzifa, 
nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásának elősegítése, élelmiszercsomag, építési anyag 
biztosítása stb. 
(5) A (3) bekezdésben meghatározott kérelmet a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájában 
kell előterjeszteni.  
(6) Az önkormányzati segély iránti kérelemről a kérelem beérkezését vagy a hivatalbóli 
eljárás megindítását követő 15 napon belül kell dönteni. 

 
11/C § 

Szociális temetés 
 
(1)  A szociális temetés szabályait törvény tartalmazza. 
(2) A szociális temetést az eltemettetésre kötelezett a Polgármesteri Hivatal Hatósági 
Irodájánál igényelheti, ha az elhunyt utolsó lakóhelye Szeghalmon volt. 
(3) A szociális parcella kijelöléséről a Gyarmatoldali Temető esetében a Református Egyház, 
az Epreskerti Temető esetében a Katolikus Egyház gondoskodik.” 
 

 
2.§  

 

(1) A rendelet 3. § (1) bek. b) pontjában, 7.§ (1) bek. f) pontjában szereplő „temetési segély” 
kifejezés helyébe az „önkormányzati segély” kifejezés lép. A rendelet 3. § (1) bek. g) 
pontjában, 7. § (1) bek. e) pontjában, valamint a (2) bek. d) pontjában szereplő „átmeneti 
segély” kifejezés helyébe az „önkormányzati segély” kifejezés lép. A rendelet 3.§ (1) bek. e) 
pontjában, 7. § (1) bek. g) pontjában, valamint (2) bek. f) pontjában szereplő „rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás” kifejezés helyébe az „önkormányzati segély” kifejezés lép. 



 

(2) A rendelet 15. § és a 18. § hatályát veszíti. 
(3) A rendelet 13. § (2) bekezdés „jegyző” szövegrész helyébe a „polgármester” szöveg lép. 

 
3.§  

 
Jelen rendelet 2014. január 01. napján lép hatályba, és 2014. január 2-án hatályát veszti. 
 
 
 
Szeghalom, 2013. november 06. 
 
 
 
 
 
  Macsári József dr. Pénzely Erika 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
 
A rendeletet kihirdetésének dátuma : 
Szeghalom, 2013. november 26. 
 
 
 
 
 

dr. Pénzely Erika 
               jegyző 


