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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

………/2014. (…….) önkormányzati rendelete 
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2013. (VI. 24.) rendelet 

módosításáról 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. tv. 132. § /4/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 32.§ /3/ 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2013. (VI. 24.) 
önkormányzati rendelet 14 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

 
„(1) Létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan 

létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére önkormányzati segély nyújtható, feltéve, 
hogy a családban az egy főre eső havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 130 %-át, 
egyedül élő esetén a 150 %-át nem haladja meg és a Szoctv. 4.§ (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott értékű vagyonnal nem rendelkezik.” 

 
 9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Pásztó, 2014. február 17. 
 
 
 
   Sisák Imre      Dr. Tasi Borbála 
            polgármester                címzetes főjegyző 
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
13/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 

(egységes szerkezetben) 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. tv. 132. § /4/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 32.§ /3/ 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja 
 

1. § 
 

E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében – a város 
teherbíró képességének figyelembevételével - meghatározza az általa biztosított egyes szociális 
pénzbeli és természetben nyújtott ellátások formáit, a szociális ellátásokra való jogosultság 
feltételeit, valamint érvényesítésének helyi garanciáit. 

 
2. A rendelet hatálya 

 
2. § 

 
A rendelet hatálya kiterjed  
 

(1) a Pásztón bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, s életvitelszerűen a 
városban tartózkodó  

 
a) magyar állampolgárokra, 
b) bevándoroltakra és letelepedettekre, 
c) hontalanokra és 
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. 

 
(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban Szoctv.) 3. § (2) és (3) bekezdésében megjelölt 
személyekre. 

 
3. Az ellátások formái 

 
3. § 

 
(1) Pénzbeli támogatások: 

a) foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
b) rendszeres szociális segély 
d)1 önkormányzati segély 
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e) temetési segély 
 

 
  Módosította a 29/2013.(XII.20.) önk.rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. XII. 21-től 



 

(2) Természetbeni támogatások: 
a) méltányossági közgyógyellátás 
b) köztemetés 
c) lakásfenntartási támogatás 

 
4. Hatáskörök rendezése 

 
4. § 

 
(1) A jegyző hatáskörébe tartozik: 

a) 2 
b) aktív korúak ellátása: foglalkoztatást helyettesítő támogatás és rendszeres szociális 

segély 
c) lakásfenntartási támogatás 
 

(2)3 Intézményirányítási és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik az önkormányzati  
     segély 
 
(3) Polgármester hatáskörébe tartozik: 

a) temetési segély 
b) köztemetés 
c) 4indokolt, halaszthatatlan esetben önkormányzati segély 
d) méltányossági közgyógyellátás 

 
5. Eljárási rendelkezések 

 
5. § 

 
(1) A pénzbeli, természetbeni támogatási formák igénybevételére irányuló kérelmeket Pásztói      

Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Osztályán (továbbiakban: Igazgatási és Szociális 
Osztály) lehet benyújtani. 

 
(2) A kérelemnek tartalmaznia, illetve a kérelemhez mellékelni kell: 

a) a kérelmező személyi adatait 
b)a kérelmezővel közös háztartásban élő, közeli hozzátartozók nevét és személyi adatait, 
valamint a hozzátartozói minőséget 
c) a kérelmező és a vele egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó hozzátartozók 
jövedelemigazolását. 
d) az 2. § b/, c/, d/ pontja alá tartozó személyek esetében az ellátás igénylésének 
időpontjában érvényes tartózkodási engedélyt. 
e) lakásfenntartási támogatás megállapítására irányuló kérelem esetében a kérelmezővel egy 
háztartásban élő személyek jövedelemigazolását. 
f)5 gyermekneveléssel kapcsolatos kiadások támogatása megállapítására irányuló kérelem 
esetében iskolalátogatási igazolást, amennyiben a gyermek, vagy fiatal felnőtt középfokú, 
vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul. 
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  Hatályon kívülhelyezte a 29/2013.(XII.20.)  önk.rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.XII.21-től 
3  Módosította a 29/2013.(XII.20.)  önk.rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.XII.21-től 
4  Módosította a 29/2013.(XII.20.)  önk.rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.XII.21-től 

 



 

 
 
 

6. § 
 
1) A kérelmező részére megállapított pénzbeli ellátás folyósítása utalással történik. 
Rendkívül indokolt esetben a pénzbeli ellátás készpénzben, pénztárból kifizethető. 
 
(2) A kérelemben és a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok, tények valódisága az eljárás során, 
szükség esetén, az alábbiakkal ellenőrizhető: 

a) környezettanulmány elkészítése, a kérelmező által megadott tartózkodási helyen, 
b) az ügyintéző megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet, 

helyi gépjármű-nyilvántartót, jövedelemigazolást kiállító munkáltatót, Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalt, 

c) munkanélküli státusz az illetékes Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség 
(továbbiakban: Munkaügyi Kirendeltség)határozatával igazolható, 

d) házasság felbontását, gyermektartásdíjat, bontóperi ítélettel, vagy a tartásdíj 
megállapítása, vagy végrehajtása iránti eljárás megindításáról kiállított igazolással kell 
bizonyítani, amennyiben a tartásdíjról a szülők egyezséget kötöttek, az erről szóló 
nyilatkozat is elfogadható, 

e) 16. életévét betöltött gyermek tanulói, hallgatói jogviszonya iskolalátogatási igazolással 
igazolható, 

 
(3) A jogosulatlanul, vagy rosszhiszeműen igénybevett ellátás esetén a a Szoctv. 17. §-ában 
foglaltak szerint kell eljárni. 
 
(4) Havonta rendszeresen folyósított pénzellátás esetén, a támogatásban részesülő a támogatás 
alapjául szolgáló körülményekben bekövetkezett változásokat 15 napon belül köteles bejelenteni az 
Igazgatási és Szociális Osztályon. 
 
(5) Az eljárás során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
(6) Az eljárás során az Igazgatási és Szociális Osztálya által rendszeresített nyomtatványokat kell 
alkalmazni. 
 

II. Fejezet 
Pénzbeli támogatások 

 
6. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás  

 
7. § 

 
(1) A foglalkoztatást helyettesítő támogatást az Szoctv. 35. és 36. §-okban foglalt szabályok szerint 
kell megállapítani. 
 
(2) Az az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
válik jogosulttá, az Szoctv.33. §-ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles 
házának, lakásának, kertjének rendben tartására az alábbiak szerint: 
 
                                                                                                                                                                                                 
5  Megállapította a 29/2013.(XII.20.)  önk.rendelet 3. §-a. Hatályos 2013.XII.21-től 

 



 

a) az általa lakott ingatlan vonatkozásában egy db kommunális szeméttároló edény 
elhelyezése és rendeltetésszerű használata, 

 
b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az allergén és 

gyomnövények irtására, 
 

c) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda 
melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres 
körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, 

 
d) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint: 

a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása, a lakás állagának folyamatos karbantartása, 
rendeltetésszerű használatának biztosítása, az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, 
udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése. 

 
(3) A kérelmező köteles az (2) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását 
követően is fenntartani. 
 
(4) A jegyző foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapítására irányuló kérelem benyújtását 
követő 10 napon belül helyszíni szemle (környezettanulmány) lefolytatása során győződik meg a 
lakókörnyezet rendezettségéről. 
 

7. Rendszeres szociális segély 
 

8. § 
 
(1) A rendszeres szociális segélyt az Szoctv. 37. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti személy részére 
a 37 §-ban  foglalt feltételek szerint kell megállapítani. 
 
(2) Az Szoctv. 37. § (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti személy részére a 37/A §-ban foglalt 
feltételeket is alkalmazni kell. 
 
(3) Az aktív korúak ellátására jogosult személy az ellátásra való jogosultság időtartama alatt 
rendszeres szociális segélyre jogosult, ha 

a) legalább 30 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy munkaképességét legalább 
40 %-ban elvesztette és erről az Nógrád Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs 
Szakigazgatási Szerve (továbbiakban: szakértői bizottság) az egészségkárosodás minősítését 
tartalmazó érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását vagy szakvéleményét csatolja, 
vagy 

b) pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége a közfoglalkoztatásban való részvételét 
akadályozza, vagy kizárja, és erről szakorvosi véleményt csatol, vagy 

c) gyermeket vár, és ezt terhes-gondozási kiskönyvvel igazolja , vagy 
d) a közfoglalkoztatásra irányuló munkaviszonyt azért nem létesített, mert a munkaköri 

alkalmassági vizsgálaton 6 hónapon belül legalább 2 alkalommal „nem alkalmas” minősítést 
kapott. 

e) tartósan beteg vele közös háztartásban élő ott bejelentett lakó vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező közeli hozzátartozóját ápolja és erről az ápolt személy háziorvosa által kitöltött 
63/2006.(III. 27.) Korm. rendelet 5. számú mellékletét, valamint az ápolt személy 
lakcímkártyáját csatolja, de az Szoctv. 41.§ (1) bekezdése alapján ápolási díjra nem jogosult. 

 

 



 

(4) Ha a (3) bekezdésben felsorolt feltétel megszűnik, a feltétel megszűnését követő hónap első 
napjától az Szoctv. 37/A. § (1) bekezdése szerinti együttműködési kötelezettséget kell előírni. A 
feltétel megszűnésének hónapjára - amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultság 
továbbra is fennáll - rendszeres szociális segély jár. 
 

8. Az együttműködés szabályai 
 

9. § 
 
(1) Az aktív korúak ellátására jogosult, az e rendelet 8.§ szerinti személy, a rendszeres szociális 

segély folyósításának feltételeként együttműködésre köteles, amelynek keretében  
      a) az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát, és 

 b) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt 
szervvel, továbbá 

      c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat.  
 
(2) Az önkormányzat az együttműködés intézményi feltételeiről a Pásztói Gondozási Központ 

tagintézményeként működő Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat útján gondoskodik.  
 
(3) A beilleszkedést segítő program a rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális 

helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következőkre terjedhet ki.  
      a)  az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra,  

      b) a nem foglalkoztatott személy számára előírt egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot 
formáló foglalkozásokon, tanácsadáson illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési 
programban való részvételre.  

 c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő 
részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés 
megszerzésére. 

d)6   
e)7  

 

(4) Az együttműködési kötelezettség előírásáról, tartalmáról, megszegésének következményeiről a 
rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban rendelkezni kell. A határozatot a jogerőre 
emelkedését követő 5 napon belül meg kell küldeni Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálatnak.  

 

(5) A segélyezettnek a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül meg kell jelennie 
a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnál.  

 

(6) A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat a rendszeres szociális segélyben részesülők számára 
beilleszkedésének elősegítése érdekében:  

a) egyéni képességeket fejlesztő, 
b) életmódot formáló, 
c) egyéni életvezetési, 
d) mentálhigiénés,  

                                                           
6   Hatályon kívülhelyezte a 29/2013.(XII.20.)  önk.rendelet 6. § (1) bekezdése Hatálytalan 2013.XII.21-től 
7  Hatályon kívülhelyezte a 29/2013.(XII.20.) önk.rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013. XII.21-től 
 

 



 

e) álláskeresésre irányuló,  
f) továbbtanulási,  
g) pályakorrekciós csoportfoglalkozásokat és tanácsadást szervez,  
h) 8 

10. § 
 

(1) A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 60 napon belül – a nem foglalkoztatott személy 
bevonásával – kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és 
arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt.   

 

(2) A beilleszkedést segítő programról kötött megállapodásnak tartalmaznia kell:  

a program tartalmát,  
a programban meghatározott tevékenységek, magatartások teljesítésének leírását,  
az előírt kötelezettségek teljesítésének rendjét, időtartamát, illetve határidejét,  
azokat az eseteket, körülményeket, amelyek a megállapodás nem teljesítését, az együttműködési 

kötelezettség megszegését jelentik.  
     
(3) A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat – legalább 3 havonta – személyes találkozás útján 

figyelemmel kíséri a programban foglaltak betartását és erről esetnaplót vezet.  
a) az együttműködés 1 évi időtartamáról írásos értékelést készít, melynek megküldésével 

tájékoztatja a jegyzőt,  
b)9Az együttműködés megszegéséről 5 napon belül tájékoztatja a Polgármesteri Hivatalt. 
  

   11. §10  
 

12. § 
 

E rendelet 8.§ szerinti személy esetében az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, 
amennyiben:  

a) a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnál a jelentkezésként megjelölt időpontig nem 
veszi fel a kapcsolatot és távolmaradását 5 munkanapon belül orvosi igazolással vagy az 
akadályoztatás tényét hitelt érdemlően nem igazolja.  

b) a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal kötött megállapodásában vállaltakat nem 
teljesíti.  

 

9. Közfoglalkoztatás szabályai 

13. § 
 
 

a) Az Szoctv. 35.§. (1) bekezdésében meghatározott személy részére Pásztó Város 
Önkormányzata az általa alapított intézményekben, szervezetekben a közfoglalkoztatás 
feltételeit biztosítja. 

 

                                                           
8  Hatályon kívülhelyezte a 29/2013.(XII.20.)  önk.rendelet 6. § (2) bekezdése Hatályos 2013.XII.21-től 
9  Hatályon kívülhelyezte a 29/2013.(XII.20.)  önk.rendelet 6. §-a. Hatályos 2013.XII.21-től 
10  Hatályon kívülhelyezte a 29/2013.(XII.20.)  önk.rendelet 5. §-a. Hatályos 2013.XII.21-től 
 

 



 

10. Önkormányzati segély11 
 

14. § 
 

(1)12 Létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan 
létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére önkormányzati segély nyújtható, feltéve, 
hogy a családban az egy főre eső havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 130 %-át, 
egyedül élő esetén a 150 %-át nem haladja meg és a Szoctv. 4.§ (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott értékű vagyonnal nem rendelkezik.” 

 
 (2) Egyedi méltányosságot alkalmazhat a polgármester, ha a családban az egy főre jutó havi nettó 

jövedelem az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét nem haladja meg. Ha a családban haláleset 
történt és az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét nem 
haladja meg, az Intézményirányítási és Szociális Bizottság egyedi méltányosságot alkalmazhat.  

 
(3) Az önkormányzati segélyezésre vonatkozó szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy 

annak a személynek, aki olyan rendkívüli élethelyzetbe került, melyet önerőből vagy családja, 
szűkebb környezete, illetve a szociális ellátórendszer nyújtotta egyéb lehetőségekkel megoldani 
nem képes jövedelemtől és vagyoni helyzettől függetlenül évente egy alkalommal 
önkormányzati segély állapítható meg. 
  

 (4) Az önkormányzati segély adható 
 a) eseti segély, 
 b) gyermekneveléssel kapcsolatos kiadások támogatása,  
 c) temetési segély vagy, 

d) időszaki támogatás formájában. 
 

(5) Közös háztartásban élő családtagok külön-külön nem részesülhetnek önkormányzati segélyben. 
 

15. § 
 

(1) Önkormányzati segély állapítható meg különösen annak a szociálisan rászorult személynek, 
akinek családjában váratlan esemény, vagy egyéb rendkívüli ok miatt előre nem látható 
többletkiadása keletkezett, vagy várható.  

 
(2) Az önkormányzati segély adható kérelemre, vagy hivatalból. Az önkormányzati segély iránti 

kérelemhez mellékelni kell – figyelemmel az e rendelet 5.§-ában foglaltakra: 
 

a) a kérelem jövedelemnyilatkozatában feltüntetett jövedelmekről – a jövedelem típusának 
megfelelő – igazolást, vagy azok fénymásolatát, továbbá 

b) a többletkiadásokat hitelt érdemlően bizonyító dokumentumokat vagy azok másolatát, 
illetve az előzőek hiányában az ügyfél nyilatkozatát. 

 
(3) Ha a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott dokumentumok hiányában az igénylő 

nyilatkozata igazolja a többletkiadásokat, részére utólagos elszámolási kötelezettség írható elő. 
 
(4) Az önkormányzati segélyt készpénzben vagy természetbeni ellátás formájában (Pl: 

élelmiszercsomag, közüzemi díj tartozás közvetlen átutalása a szolgáltató szervezet felé, tüzifa) 
lehet megállapítani. 
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16. § 
 

 (1) Éves viszonylatban az önkormányzati segély összege nem haladhatja meg  
a) eseti segélynél az öregségi nyugdíjminimum 80 %-át, rendszeres szociális pénzellátásban 
részesülők esetében az öregségi nyugdíjminimum 40 %-át, 

 
b) gyermekneveléssel kapcsolatos kiadások támogatásánál  

ba) az egy gyermekes család és várandós anya esetén az öregségi nyugdíjminimum 80 
%-át, rendszeres szociális pénzellátásban részesülők esetében az öregségi 
nyugdíjminimum 60 %-át 

 bb) a kettő gyermekes család esetén az öregségi nyugdíjminimum 100 %-át, rendszeres 
szociális pénzellátásban részesülők esetében az öregségi nyugdíjminimum 80 %-át 

bc) a három vagy több gyermekes család esetén az öregségi nyugdíjminimum 130 %-át. 
rendszeres szociális pénzellátásban részesülők esetében az öregségi nyugdíjminimum 
100 %-át 

 
c) időszaki támogatás esetében az öregségi nyugdíjminimum 300 %-át.  
. 

(2) A temetési segély összege a nyugdíjminimum 70 %-a. 
 
(3) E paragrafus alkalmazásában rendszeres szociális pénzbeli ellátás: 

a) aktív korúak ellátása, 
b) lakásfenntartási támogatás,  
c) időskorúak járadéka, 
d) ápolási díj.  
 

(4) Önkormányzati segély címén tüzifa juttatásban az a személy részesülhet, aki jelen rendelet 
alapján lakásfenntartási támogatást nem kap.  

 
(5) Önkormányzati segély nem állapítható meg annak a lakásfenntartási támogatásban részesülő 

személynek, akinél e támogatás indokoltságát a lakásfenntartási támogatás alapjául szolgáló 
költségek jelentik.  

 
17. § 

 
(1) Eseti segély abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmező krízishelyzetbe került.   
Krízishelyzetnek kell tekinteni különösen, ha kérelmező vagy családtagja 

a) betegségével kapcsolatos gyógyszereit nem tudja kiváltani (felírt vények bemutatása   
esetén), 
b) kórházi kezelést, műtéti beavatkozást, gyógyászati segédeszközt, rehabilitációt vesz 
igénybe (vonatkozó igazolások bemutatásával), 
c) közüzemi szolgáltató által kiállított számlát nem tudja megfizetni (számla bemutatásával), 
d) munkanélkülivé vált (igazolt álláskeresési támogatásra való jogosultság, vagy az állami 
foglalkoztatási szervvel való együttműködésről szóló okirattal) vagy 
e) kötelező iskoláztatással kapcsolatos fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni 
(közoktatási intézmény igazolása alapján). 

 

 



 

(2) Gyermekneveléssel kapcsolatos kiadások támogatására jogosult a gyermek törvényes 
képviselője és a fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel, aki az Szoctv. szerinti időszakosan 
létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.  
 
(3) Temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodik: 

 
a) ha nem volt köteles az eltemettetésről gondoskodni, 

      b) ha köteles volt csak akkor jogosult, ha a kérelmező családjában élők egy főre jutó nettó 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum háromszorosát. 

 
(4) Nem állapítható meg temetési segély, 

a) ha az elhalt személy életbiztosítással rendelkezett és hozzátartozója jogosult a biztosítási 
összeg felvételére, 
b) amennyiben a kérelmező az elhalt személlyel tartási, életjáradéki, vagy öröklési 
szerződést kötött. 
 

(5) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltakon 
túl  

a) a temetés költségeiről a segélyt kérő vagy egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított 
számla eredeti példányát, 

b) ha a temetési segély megállapítását nem a haláleset helye szerint illetékes önkormányzattól 
kérik, a kérelemmel egyidőben be kell mutatni az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát is. 

c) a kérelmező nyilatkozatát az elhunyt személy életbiztosításával kapcsolatban. 
 

(6) A temetési számlát a kérelmezőnek vissza kell adni, amire a megállapított segély összegét rá 
kell vezetni. 

 
(7) Időszakos támogatás nyújtható, amikor a létfenntartást veszélyeztető helyzet előre láthatóan 

tartósnak bizonyul. 
 
(8) Időszakos támogatás nyújtható: 

  a) tartós betegség miatti jövedelem kiesés, 
  b) nyugdíj, egyéb rendszeres ellátás várható megállapítása, 
  c) ellátatlan munkanélküli esetén,  

amennyiben a családban az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi 
nyugdíjminimumot. 

 
(9) A támogatás összegét az előzőekben meghatározott kereten belül úgy kell megállapítani, hogy a 

támogatásban részesülő családjában az egy főre jutó jövedelem a támogatás összegével sem 
emelkedhet a nyugdíjminimum kétszerese fölé. 
 

(10) A megállapított támogatási összeget havonta kell kiutalni. A havi részlet nem haladhatja meg 
az öregségi nyugdíjminimum összegét. 

 
 

18. §13 
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III. Fejezet 
Természetbeni támogatások 

 
11. Köztemetés 

 
19. §14 

 
 
(1) A köztemetés megszervezése, lebonyolítása esetén biztosítani kell, hogy a temetés  

színvonala ne térjen el kedvezőtlen irányban a helyben szokásos legegyszerűbb temetkezési 
szolgáltatás színvonalától, az elhunyt a végső tisztességet megkapja. 
 

(2) Köztemetés esetén ha az elhunyt vallása ismert, az illetékes egyház is megkereshető a közös 
eltemettetés biztosítása érdekében. 

 
12. Méltányossági közgyógyellátás 

 
20. § 

 
Méltányosságból közgyógyellátási igazolványra való jogosultság állapítható meg azon személy 
részére, akinek 

a) a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, 
b) egyedül élő esetében az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, 

és, ha az igazolt gyógyszerköltsége  a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 
25%-át eléri. 

13. Szociálpolitikai Kerekasztal 

21. § 
 

(1) A Képviselő-testület az Szoctv. 58/B.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően helyi 
szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre (a továbbiakban: Kerekasztal). 
 
(2) A Kerekasztal tagjai: 

a) Pásztó Város Polgármestere 
b) Intézményirányítási és Szociális Bizottság Elnöke 
c) Pásztói Gondozási Központ vezetője 
d) Katolikus Karitasz Városi Csoportja képviselője 
e) Mozgáskorlátozottak Helyi Egyesülete képviselője 
f) Nagycsaládosok Helyi Egyesülete képviselője 
g) Vakok és Gyengénlátók Helyi Szervezete képviselője 
h) Pásztó Őszirózsa Nyugdíjas Klub képviselője 
i) Helyi Nemzetiségi Önkormányzat delegáltja    
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Záró rendelkezések 

22. § 
 

(1) Ez a rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell. 

 
(2) A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2012.(III.30.) és 11/2012.(V.25.) számú 

rendeletek hatályukat vesztik. 
 
 
Pásztó, 2013.  június 24. 
 
 
 

Sisák Imre 
polgármester 

Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Általános indokolás: 
 
A helyi rendelet nem határozhat meg szigorúbb korlátokat a törvényben meghatározott korlátoknál. 
 
Részletes indokolás: 
 
1.§. 
  
A rendelet 2013. decemberi módosításánál az önkormányzati segély-jogosultságot meghatározó 
jövedelmi határ tévesen került be a rendelet-tervezetbe. A helyes jövedelmi határ a segély 
megállapításánál a nyugdíjminimum 130 %-a, egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 150 %-a. 
Ezt a változást vezettük át a módosító-rendelet 1. §. (1) bekezdésében. 
 
 
2014. február 17. 
 
 

Bartus László 
osztályvezető 
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