Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
7/2014. (III. 31.)
Önkormányzati Rendelete

a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni ellátások helyi
szabályairól szóló 31/2013. (XII. 12.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Hajdúnánás Városi Önkormányzata Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket
rendeli el:
1. § A szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól
szóló 31/2013. (XII.12.) Önkormányzati Rendet (a továbbiakban: Ör.) 15. § -a helyébe a következı
rendelkezés lép:
15. § (1) Az ESzB önkormányzati segélyben részesítheti azt a személyt, aki a 1. § (1) bekezdése szerinti,
létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint 1. § (2) bekezdése szerint
idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, vagy aki az elhalt temetésérıl
gondoskodott, és a temetési költségek viselése létfenntartását veszélyezteti.
(2) Az 1. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt esetekben a kérelmezı akkor részesíthetı önkormányzati
segélyben, amennyiben az egy fıre számított havi családi jövedelme az öny. összegének 130 %át, egyedül élı esetén annak kétszeresét nem haladja meg.
(3) Az ESzB. temetés költségeinek viseléséhez nyújtott önkormányzati segélyt annak az elhalt
temetésérıl gondoskodó személynek állapíthat meg, akinek
a.) az egy fıre számított havi családi jövedelme az öny. 150 %-át,
b.) egyedül élı esetén az öny. 250 %-át nem haladja meg.
(4) Az 1. § (4) bekezdésében foglalt kivételes méltányosság gyakorlása esetén a kérelmezı akkor
részesíthetı az (1) - (2) bekezdések szerinti önkormányzati segélyben, amennyiben az egy fıre
számított havi családi jövedelme az öny. összegének 300 %-át nem haladja meg.
(5) Köteles az elhunyt eltemettetésérıl gondoskodni az a személy is, aki arra tartási-, öröklési
szerzıdésben kötelezettséget vállalt.
(6) Önkormányzati segély adható
a.) alkalmanként vagy
b.) a 1. § (2) bekezdés c)-e) pontjában foglalt esetekben havi rendszerességgel, meghatározva a
kifizetések idıpontját.
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2. § Az Ör. 19. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„19. § Önkormányzati segélyre egy családban egyidejőleg ugyanazon indokból csak egy személy
jogosult.”
3. § (1) Ez a rendelet 2014. április 1-jén lép hatályba, és az azt követı napon hatályát veszti.
(2) A rendeletet a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell.

Hajdúnánás, 2014. március 19.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.

Hajdúnánás, 2014. március 31.

Dr. Kiss Imre
jegyzı

