
ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2015. (III.23.) számú rendelete 

 

a pénzbeli és természetbeni szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 

3/2015.(II.26.) rendelet módosításáról 

 

Ófehértó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-

ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, 

23. § (5) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

A pénzbeli és természetbeni szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 

3/2015.(II.26.) rendelet 12. § (1) bekezdés helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

„(1) Rendkívüli települési támogatás nyújtható 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. „ 

2.§ 

A pénzbeli és természetbeni szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 

3/2015.(II.26.) rendelet 12. § (3) bekezdés helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

„(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli települési 

támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség mértékének  

a) 10%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 200 %-át meghaladja;   

b) 20%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg.” 

 

3.§ 

Ez a rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. március 1. napjától kell 

alkalmazni. 

 

 

Boráné  Hegedüs Erzsébet    Simon József 

                      mb.jegyző                polgármester 

 

A rendelet a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve: 2015. március 24.  

Ófehértó, 2015. március 24. 

                                                                                                            Boráné Hegedüs Erzsébet 

                                              mb.jegyző 

   

 

 



 


