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IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

33/2007.(XII. 28.)KT. sz. 
r e n d e l e t e  

(L1) 
 
 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 12/2007.(VII.20.)KT. rendelet 
módosításáról 

 
 
 

1.§. 
 

A Rendelet  2.§. (9.) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 (9).  Amennyiben a jogszabály másként nem rendelkezik, a jogosultság megállapításakor 
 
a) a havi rendszerességgel járó -nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből 

(továbbiakban együtt: vállalkozás) származó-jövedelem esetén a kérelem benyújtását 
megelőző hónap jövedelmét, 

 
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén 

a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett 
jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b./ pont szerinti 
számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a 
jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell 
beszámítani.  

 
 

 
2.§. 

 
A rendelet 11. §.(1.) bekezdése hatályát veszti, helyébe a következő rendelkezés lép 
 
(1) A jegyző rendszeres szociális segélyt állapít meg annak az aktív korú személynek, aki: 

 
a) egészségkárosodott (munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 

50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy vakok személyi járadékában, 
vagy fogyatékossági támogatásban részesül), 

b) vagy nem foglalkoztatott, 
c) vagy támogatott álláskereső, 

feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított. A b./ 
pont szerinti személy esetében a rendszeres szociális segély megállapításának feltétele, 
hogy vállalja a beilleszkedését segítő programban való részvételt. Rendszeres szociális 
segélyre  egy  családban  egyidejűleg   csak  egy  személy jogosult. 
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3. §. 
 

A Rendelet 16.§- a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

(1). Közgyógyellátásra a Szt. 49-53.§-aiban meghatározott szabályokat kell alkalmazni. 
 
(2). Közgyógyellátásra jogosult az a szociálisan rászorult személy is, akinél az egy főre 

számított havi családi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
150%-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-
át nem haladja meg, valamint a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke 
eléri, vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át. 

 
(3.) Ezen ügyek tekintetében az elsőfokú az első fokú hatósági jogkört a Szt.  
       50.§.(4).bekezdése alapján a jegyző  gyakorolja. 
 
(4.) A közgyógyellátási igazolvány igényléséhez a 8.sz. melléklet szerinti formanyomtatványt 
kell alkalmazni. 
 

4. §. 
 

A rendelet 17.§.-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

Köztemetés 
 
(1) Ibrány város közigazgatási területén történő haláleset bekövetkezésekor, ha: 
 
       a. ) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy 
 
       b.) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 
            a polgármester- a halálesetről való  tudomásszerzést követő 30 napon belül-  
            gondoskodik az elhunyt  személy közköltségen történő eltemettetéséről. 
 
(2.) Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti önkormányzat  
 
          a) a közköltséget hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti,  
               vagy 
 
         b.) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére  
              kötelezi 
 
(3.) Az eltemettetésre köteles személy a (2). bekezdés b). pontjában meghatározott megtérítési 

kötelezettség alól  
 
             a.) 50%-ban mentesül, 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) mentesül ha:  
         - saját maga ellátására is képtelen, súlyos, fokozott ápolásra szorul. 
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(4). A közköltségen történő temetés alkalmával az önkormányzat köteles az elhunyt részére 

polgári, illetve egyházi  szertartás keretében a legszerényebb árfekvésű kegyeleti kellékek 
felhasználásával a méltó végtisztességet megadni. 
 
 
 

5. §. 
 

A Rendelete a következő  17/A §’-al egészül ki: 
 

17/A §. 
 

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
 

(1.) Azon személyek részére, akik a Szt. 54.§-ában meghatározott feltételeknek 
megfelelnek,- a polgármester, akik pedig az Szt. 54/A §-ában meghatározott 
feltételeknek felelnek meg, - a jegyző   hatósági bizonyítványt állít ki az egészségügyi 
szolgáltatások igénybevételére való jogosultságról, a Társadalombiztosításról szóló 
1975. évi II. Tv. 119.§.(2.) bekezdésében foglaltak alapján. 

 
(2.) Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelmet a 9. sz. melléklet 

szerinti forma nyomtatványon lehet benyújtani. 
 

 
6.§. 

 
Záró rendelkezés 

 
 
Jelen rendelet 2008. január1-én lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően 
indult eljárásokban kell alkalmazni. 
 
 
Ibrány, 2007. december 18. 
 
 
                            Berencsi Béla                            Bakosiné Márton Mária 
                                polgármester                                           jegyző 

 
 


