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IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
10/2008. (V. 05.) KT. 

r e n d e l e t e  
L1 

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2008. (II. 25.)KT.  

rendelet módosításáról 
 
 
 

1.§. 
 

A Rendelet 1.§. (1) bekezdése a következőképpen módosul és a  (2) és (3) bekezdések a  
hatályukat vesztik: 
 

(1) E rendelet hatálya kiterjed Ibrány városban élő és állandó lakcímmel (tartózkodási 
engedéllyel) rendelkező magyar állampolgárokra, valamint a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 3.§. (1)-(3) bekezdésében meghatározott 
személyekre. 

2.§. 
 

A Rendelet  3.§. (1), (2) bekezdései a következőképpen módosulnak és a (4) és (5) 
bekezdések hatályukat vesztik: 

 
(1) Az önkormányzat az arra szociálisan rászoruló személynek helyi, méltányossági 

lakásfenntartási támogatást nyújt,- önálló ellátásként. 
(2) Az  (1) bekezdésben  meghatározott támogatásra jogosultsághoz szükséges - a 4.§-ban 

meghatározott - lakásfenntartás elismert, indokolt költsége kiszámításánál a következő 
lakásnagyságot lehet csak figyelembe venni:  

      a.)  ha a háztartásban egy személy lakik :    35 nm 
      b.) ha a háztartásban két személy lakik   :   45 nm 
      c.) ha a háztartásban három személy lakik:  55 nm 
      d.) ha a háztartásban négy személy lakik :   65 nm 
      e.) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt 

lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a 
jogosult által lakott lakás nagysága. 

 
3.§. 

 
A Rendelet 6.§. (3),(4) bekezdései hatályukat vesztik 

 
4.§. 

 
A Rendelet 8.§. (1) bekezdése a következőképpen módosul: 
 
(1) Ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó, a jegyes kivételével, aki: 
 a.) súlyos fogyatékos, vagy 
 b.) tartósan beteg 18 év alatti, vagy 

c.) 18 éven felüli, tartósan beteg, önmagát ellátni nem tudó hozzátartozóját  
     ápolja. 
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A c.) pont esetében akkor jogosult az ápolási díjra a kérelmező, ha legalább 6 hónapra 
fennálló, folyamatos kereső tevékenysége a beteg ápolása miatt kerül megszüntetésre, illetve 
erre tekintettel fizetés nélküli szabadságot vett ki és családjában az egy főre jutót havi nettó 
jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét, egyedül élő esetén az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg, s vagyona sem neki, sem 
családtagjainak nincs. 
 

5.§. 
 

A Rendelet  9.§.(4) bekezdése  a következőképpen módosul és a következő új, (8) bekezdéssel 
egészül ki: 
 
 (4) Átmeneti segély adható annak a személynek is, aki önmaga és családja létfenntartása 
veszélyeztetése nélkül a jelentkező többletkiadásokat más módon biztosítani nem tudja, 
feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 250%-át nem haladja meg, s vagyona sem neki, sem családtagjainak nincs. E 
támogatási formánál elsősorban azokat a személyeket, illetve családokat kell figyelembe 
venni, akik hosszabb betegség vagy a nyugdíj folyamatban lévő megállapítása miatt, illetve 
elemi kár következtében szorulnak támogatásra. 
 
(8) A (7) bekezdésben meghatározott halaszthatatlan intézkedést igénylő ügyek: 

a.) Kórházi befekvést igénylő műtét, vagy baleset, 
b.) hosszas (5 napot meghaladó)  sorsszerű betegség miatti kórházi gyógykezelés  
c.) lakhatást biztosító ingatlant ért olyan káresemény, amely a lakó önhibáján kívül 

következik be és a lakhatását veszélyezteti 
 

6.§. 
 

A Rendelet 11.§.(2). bekezdése a  következőképpen módosul: 
 

(2) A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a 
jogosult családja tényleges havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a 
teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér 
mindenkori kötelező  legkisebb összegének személyi jövedelemadóval, munkavállalói, 
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. A családi jövedelemhatár 
összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-ának szorzatával. 
 

7.§. 
 

A Rendelet 13.§.(1) bekezdése a következőképpen módosul és a  (4). bekezdés a hatályát 
veszti: 

 
     (1) Temetési segély állapítható meg annak az ibrányi állandó lakosnak, aki a meghalt 
személy eltemettetéséről gondoskodott, feltéve, hogy családjában az egy főre jutót havi nettó 
jövedelem a  teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi 
alapbér mindenkori kötelező  legkisebb összegének személyi jövedelemadóval, munkavállalói, 
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének (nettó minimálbér) 300 %-át, 
egyedül élő esetén  pedig a 350%-át nem haladja meg. 
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8.§. 

 
A Rendelet 14.§.(2) bekezdése a következőképpen módosul: 

 
(3) A természetben nyújtott támogatásra a döntést előkészítő, véleményező, javaslattevő 

Szociális és Egészségügyi Bizottság tesz javaslatot. 
 

9.§. 
 

A Rendelet  17. §.(1)(2) bekezdése hatályát veszti, s (3) bekezdés a következőképpen 
módosul: 

  
(3) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt a terhére megállapítható közteme- 
     tés költségének megtérítési kötelezettsége alól  

             a.) 50%-ban mentesíti, ha:  
                  - a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori  
                    öregségi nyugdíj legkisebb Összegét és  
                 -  két, vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik. 

    b)    teljes egészében (100 %-ban) mentesíti ha:  
         - saját maga ellátására is képtelen, súlyos, fokozott ápolásra szorul. 

 
10.§. 

 
A Rendelet 18.§. (1) és (2) bekezdése a következőképpen módosul: 
 

(1) A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alapról szóló 2003. évi LVIII. 
Törvény 2.§. a)-d.) pontjában meghatározott ár- és belvíz által veszélyeztetett területen élő 
szociálisan rászorult állandó lakos részére, kérelmére, az Alapba fizetendő   díj 
eltérítésére (csökkentés) jogosító, a szociális helyzetről szóló igazolást állít ki a jegyző. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazolás annak adható ki: 
 -akinek esetében a közös háztartásban élők egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, illetve 
 - egyedül élő esetén, ha a nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegét. 

 
11.§. 

 
A Rendelet 19.§.(1)bekezdésének a./ pontja a következőképpen módosul: 

 
a.) alapellátás: 

- étkeztetés 
- házi segítségnyújtás 
- családsegítés 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Nyírségi Református Egyházmegye 

működtetésében)  
- támogató szolgáltatás (Szalmaszál Egyesület, Nyírségi Református Egyházmegye 

fenntartásában) 
- nappali ellátás 
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12.§. 

 
A Rendelet 23.§-a hatályát veszti 

 
 
 

13.§. 
 

A Rendelet 24.§-a hatályát veszti 
 
 
 
 

14.§. 
 

A Rendelet 27.§ (1) bekezdése a következőképpen módosul: 
 

(1) Az alap (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) és nappali ellátás (Idősek Klubja, 
Idősek Otthona) igénybevétele iránti kérelmeket az Idősek Otthonának 
intézményvezetőjénél kell benyújtani, aki dönt a felvételről. Ha az ellátást igénylő, illetve 
annak törvényes képviselője ezt a döntést vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől 
számított 8 napon belül Ibrány Város Önkormányzatához fordulhat jogorvoslatért. 

 
 
 

15.§. 
 

A Rendelet 31.§ (2) bekezdése a következőképpen módosul: 
 

(2) A személyi térítési díj megállapításáról, a felvételről döntő intézményvezető az ellátás 
igénybe vételét megelőzően írásban értesíti a térítési díjfizetésre kötelezettet. 

 
 
 

 
16.§. 

 
Záró rendelkezés 

 
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
Ibrány, 2008. április 25. 
 
 

Berencsi Béla   Bakosiné Márton Mária 
polgármester    jegyző 

 
 


