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 Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2005.(I. 20.) rendelete 

 
a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról  

 

A rendelet célja 

 

1. §. 

 

 

E rendelet célja, hogy a családok és az egyének szociális biztonságának megteremtése és 

megőrzése érdekében meghatározza a támogatásra jogosultság feltételeit, valamint az 

ellátások iránti igények benyújtásának, elbírálásának, folyósításának, felülvizsgálatának 

szabályait. 

 

A rendelet hatálya 

 

2. §. 

 

A rendelet hatálya a Hidegség község közigazgatási területén tartózkodó, az Szt. 3. §. (1)-(3) 

bekezdésekben meghatározott személyekre terjed ki. 

 

Eljárási szabályok 

 

3. §. 

 

(1) Az általános, e rendeletben szabályozott szociális ellátásokra érvényes eljárási szabályokat 

az Szt. 5-9. §.-ai határozzák meg. 

 

(2) Az egyes eljárási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási 

formák részletezik. 

 

Az eljárás megindítása 

 

4. §. 

 

(1) Az eljárás megindítása kérelemre vagy hivatalból történhet. A kérelmet a képviselő-

testület hivatalában lehet előterjeszteni. A kérelmet írásban kell benyújtani, az Szt.-ben és e 

rendeletben meghatározott dokumentumokkal (igazolások, nyilatkozatok) együtt. 

 

(2) Ha az adott szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a vagyoni, jövedelmi 

viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot, igazolást kell benyújtani, ezek tekintetében az irányadó 

időszak: 

- A havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél három hónap 

- Egyéb jövedelmeknél egy év. 

 

Az ellátások kifizetése 

 

5. §. 
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(1) 1A havi rendszeres ellátásokat a tárgyhót követő hó 5. napjáig, a nem rendszeres 

ellátásokat a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a házipénztárból  vagy 

bankszámlára utalással kell kifizetni. 

 

(2) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére az Szt. 17. §-a az irányadó. 

 

(3) Azoknál az ellátásoknál, amelyek az öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez igazodnak, az 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének változása esetén az ellátást az új összegnek 

megfelelően kell folyósítani. 

 

 

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 
 

5/A. §. 2 

 

(1) 3 az önkormányzat képviselő-testülete a szociálisan rászorult jogosult számára az Szt.-ben 

és e rendeletben meghatározottak szerint 

a.) az Szt. 43/B (1) bekezdése szerinti ápolási díjat, 

b.) átmeneti segélyt, 

(2) 4 az önkormányzat polgármestere a szociálisan rászorult jogosult számára az Szt.-ben és e 

rendeletben meghatározottak szerint: 

(a) temetési segélyt 

(b) újszülöttek támogatását 

 (3) az önkormányzat jegyzője a szociálisan rászorult jogosult számára az Szt.-ben és e 

rendeletben meghatározott feltételek szerint 

(a) időskorúak járadékát, 

(b) rendszeres szociális segélyt, 

(c) az Szt. 41 § (1) bekezdés és a 43/A § (1) bekezdése szerinti ápolási díjat, 

állapít meg. 

 

Időskorúak járadéka 

 

6. §. 

 

(1) Az időskorúak járadékának feltételeit, a jogosultság részletes szabályait, és a járadék 

összegét az Szt. 32/B-32/C. §-ok tartalmazzák. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
A 10/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet 1.§-ával módosított szöveg. Hatályos 2011.szeptember 1. 

2
A 3/2006. (II.8.) önkormányzati rendelet 1.§-ával módosított szöveg. Hatályos 2007.január 1. 

3
A 2/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.§-ával módosított szöveg. Hatályos 2012. február 16. 

4
A 2/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.§-ával módosított szöveg. Hatályos 2012. február 16. 
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Rendszeres szociális segély 

7. §. 

 

(1) A rendszeres szociális segélyre való jogosultság részletes feltételeit az Szt. 37/A §-a 

állapítja meg. 

 

(2) 5  Nem állapítható meg, illetve a már megállapított rendszeres szociális segélyt meg kell 

szüntetni az Szt. 37/B. § eseteiben –kivéve a 37/B § (2) bekezdés esetén-, és szünetel a 

folyósítása az Szt. 37/C. § szerint. 

 

(3) A rendszeres szociális segély havi összegét az Szt. 37/E. §-ban foglaltak szerint kell 

megállapítani. 

 

(4) 6 A rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás esetén akkor nyújtható, ha a 

családban a Gyvt. 68. §-a szerint védelembe vett gyermek él. Ilyen esetben a jegyző 

megkeresi a védelembe vett gyermek részére  a Gyvt. 68. § (3) bekezdése szerint rendelt 

családgondozót, aki –a családdal való konzultációt követően- javaslatot tesz a rendszeres 

szociális segély természetbeni nyújtásának szükségességére és annak formájára (élelmiszer, 

tankönyv, tüzelő, közüzemi díjak,  intézményi térítési díj stb.). Gyermekenként a rendszeres 

szociális segély  15 %-a, de összesen legfeljebb az 50 %-a nyújtható természetbeni ellátás 

formájában. 

 

(5) Az Szt. 37/D. §.-a alapján a rendszeres szociális segélyre jogosult az önkormányzat által 

szervezett foglalkoztatásokon köteles részt venni. A foglalkoztatási kötelezettség közmunka, 

közhasznú munka vagy közcélú munka lehet. 

 

(6) A foglalkoztatás minimális és maximális időtartamának, a közcélú munka fogalmának és a 

keretei közötti foglalkoztatásnak, illetve a munka elfogadásának részletes szabályait az Szt. 

37/H §-a tartalmazza. 

 

(7) 7 A (5)-(6) bekezdés szerinti foglakoztatás esetén a munkáltatói jogkört a polgármester 

gyakorolja. E jogkörében a polgármester meghatározza az elvégzendő munkák körét, a 

munkaidő-beosztást, és az Szt. által meghatározott kereten belül a munka időtartamát. 

 

8. §. 

 

(1) 8 A jogosult a rendszeres szociális segély megállapításának és folyósításának feltételeként 

az önkormányzat és a regionális munkaügyi központ soproni kirendeltségével (a 

továbbiakban: kirendeltség) az Szt. 37/D. §-ában foglalt együttműködésre köteles. Az 

együttműködés vállalásáról a kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozni kell. 

 

(2) 9 Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama 

alatt az együttműködési kötelezettségét megszegi a segély összegét 3 hónapig 75 %-os 

mértékben kell folyósítani. 

 
5
A 3/2006. (II.8.) önkormányzati rend. 2.§. (1) bek.-vel módosított szöveg. Hatályos 2006.február 15. 

6
Az 1/2007. (I.25.) önkormányzati rendelet 1.§-ával módosított szöveg. Hatályos 2007. február 1. 

7
A 4/2007. (III.22.) önkormányzati rendelet 1.§-ával módosított szöveg. Hatályos 2007.április 1. 

8
Az 1/2007. (I.25.) önkormányzati rendelet 2.§-ával módosított szöveg. Hatályos 2007.február 1. 

9
A 3/2006. (II.8.) önkormányzati rend. 2.§. (2) bek.-vel módosított szöveg. Hatályos 2006.február 15. 
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(3) 10 Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának 

időtartama alatt az együttműködési kötelezettségét súlyosan, vagy két éven belül ismételten 

megszegi, a segélyt meg kell szüntetni. Az együttműködési kötelezettség súlyos 

megszegésének minősülnek a következő esetek: 

 

a) A segélyben részesülő személy a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, 

vagy 

b) Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással 

szünteti meg. 

 

(4) 11 Az együttműködés teljesítéséhez az önkormányzat a segély megállapításával egyidejűleg 

tájékoztatja a kirendeltséget. Ezt követően a folyósítást érintő kérdésekben az önkormányzat 

és a kirendeltség folyamatosan tájékoztatja egymást. 

 

(5) 12 Az Szt. 37/D. §. (3) bekezdése szerinti programot az önkormányzat a kirendeltséggel 

együttműködve valósítja meg. Az együttműködés típusait a kirendeltség határozza meg, 

figyelembe véve a jogosult szociális helyzetét és mentális állapotát. 

 

(6) 13 A kirendeltség közvetlenül vagy az önkormányzaton keresztül értesíti a jogosultakat a 

programban való részvételről, a kötelezettségekről. Az együttműködés tartalmáról a jogosult 

és a kirendeltség írásban megállapodik. A megállapodásról a kirendeltség értesíti az 

önkormányzatot. 

 

 

 

9. §. 14 

 

 

 

Ápolási díj 

 

10. §. 

 

(1) 15 Az Szt. 41. § (1) bekezdése szerinti ápolási díjat az ápolást végző személy lakcíme 

szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője állapítja meg. 

 

(2) Az Szt. 41. §. (1) bekezdés alapján megállapított ápolási díj összege egyenlő az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegével.  

 

(3) 16 A települési önkormányzat jegyzője a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos 

személy gondozását, ápolását végző személy kérelmére az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 130%-ának megfelelő mértékű ápolási díjat állapít meg.  

 
10

A 3/2006. (II.8.) önkormányzati rend. 2.§. (3) bek.-vel kiegészített szöveg. Hatályos 2006.február 15. 
11

A 3/2006. (II.8.) önkormányzati rend. 2.§. (3) bek.-vel módosítva. Hatályos 2006.február 15. 
12

A 3/2006. (II.8.) önkormányzati rend. 2.§. (3) bek.-vel módosítva. Hatályos 2006.február 15. 
13

A 3/2006. (II.8.) önkormányzati rend. 2.§. (3) bek.-vel módosítva. Hatályos 2006.február 15. 
14

A 2/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-ával hatályát veszti. Hatályos 2012. február 16. 
15

Az 1/2007. (I.25.) önkormányzati rend. 3.§.-ával módosított szöveg. Hatályos 2007.február 1. 
16

Az 1/2007. (I.25.) önkormányzati rend. 4.§.-ával módosított szöveg. Hatályos 2007.február 1. 
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(4) Az (3) bekezdés alkalmazása során fokozott ápolást igénylő személy az, aki mások 

személyes segítsége nélkül önállóan nem képes  

(a) étkezni, vagy 

(b) tisztálkodni, vagy 

(c) öltözködni, vagy 

(d) illemhelyet használni, vagy 

(e) lakáson belül –segédeszköz igénybevételével sem- közlekedni, 

feltéve, hogy esetében az a)-e) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll.   

 

(5) 
17

 Az Szt. 43/B. §. (1) bekezdése alapján a képviselő-testület méltányosságból ápolási díjat 

állapíthat meg annak a nagykorú hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg 

személy ápolását, gondozását végzi, ha az ápolást végző családjában az 1 főre jutó jövedelem 

nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét. 

 

(6) A méltányosságból megállapított ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének legalább  80 %-a, de nem haladhatja meg annak 100 %-át. 

 

(7) Az ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén az 

Szt. 44. § (1) bekezdése, illetve e Rendelet (6) bekezdése szerint megállapított összegnek és a 

jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi összegének a különbözete. Ha a 

különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ápolási díjat kell 

megállapítani. 

 

(8) 18 

 

 

Átmeneti segély 

 

11.§. 

 

(1) 19 A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 

valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti 

segélyt nyújt, feltéve, hogy a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedül élő esetén 150 %-át. 

 

(2) 20 

 

(3) Amennyiben egy határozatban többszöri segélyezés került megállapításra, fel kell sorolni 

a későbbi kifizetések időpontját, és a kifizetendő összeget. 

 

 

 
17

A 13/2006. (VIII.10.) önkormányzati rend. 3.§.-ával módosított szöveg. Hatályos 2006.szeptember 1. 
18

A 3/2006. (II.8.) önkormányzati rend. 8.§. (4) bek. a.) pontjával hatályát veszti. Hatályos 

2006.február 15. 
19

A 13/2006. (VIII.10.) önkormányzati rend. 4.§.-ával módosított szöveg. Hatályos 2006.szeptember 1. 
20

A 3/2006. (II.8.) önkormányzati rend. 8.§. (4) bek. b.) pontjával hatályát veszti. Hatályos 

2006.február 15. 
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12. §. 

 

(1) Az átmeneti segély egyszeri összege a rászorultságtól függően 10.000 Ft-tól 25.000 Ft-ig 

terjedhet. 

 

(2) Különös méltánylást érdemlő esetben (pl. haláleset, vagy természeti katasztrófa miatti 

rendkívüli kiadás esetén) a kérelmező évente legfeljebb egy alkalommal, jövedelmére tekintet 

nélkül 50.000 Ft átmeneti segélyben részesíthető. 

 

(3) A megállapított átmeneti segély folyósítása készpénzben történik, kivéve, ha az összes 

körülményre tekintettel feltételezhető, hogy a segélyt nem rendeltetésének megfelelően 

használják fel. Ebben az esetben a segélyt a kérelmező költségeinek átvállalásával, 

gyógyszerek, vagy élelmiszerek vásárlásával is folyósítható.  

 

 

13. §. 

 

Sürgős szükség esetén –ha a kérelmező életkörülményei az azonnali segítséget indokolják- a 

segély bizonyítási eljárás nélkül, a kérelmező nyilatkozata alapján is kifizethető. Ilyen esetben 

a kifizetést követő 15 napon belül, de legkésőbb a határozathozatalt követő 15 napon belül 

helyszíni ellenőrzéssel kell meggyőződni a nyilatkozatok valódiságáról. Ebben az esetben a 

polgármester intézkedhet a határozat azonnali végrehajtásaként a hivatal pénztárából való 

kifizetésről. 

 

Temetési segély 

 

14. §. 

 

(1) 21 Kérelmére a polgármester temetési segélyt állapít meg annak, aki a meghalt személy 

eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására 

köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja 

létfenntartását veszélyezteti. A segély megállapításának feltétele, hogy a kérelmező 

családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 300 %-át. A polgármester döntésével szemben a képviselő-testülethez 

lehet fellebbezni. 

 

(2) 22 

 

(3) A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 15 %-a. A 

helyben szokásos legolcsóbb temetési költséget a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

(4) 23 A kérelem elbírásához szükséges a halott anyakönyvi kivonata és a temetés költségeit 

igazoló számla. 

 
21

A 13/2006. (VIII.10.) önkormányzati rend. 5.§. (1) bek.-vel módosított szöveg. Hatályos 

2006.szeptember 1. 
22

A 3/2006. (II.8.) önkormányzati rend. 8.§. (4) bek. c.) pontjával hatályát veszti. Hatályos 

2006.február 15. 
23

A 13/2006. (VIII.10.) önkormányzati rend. 5.§. (2) bek.-vel módosított szöveg. Hatályos 

2006.szeptember 1. 
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Újszülöttek támogatása 

 

15. §. 

 

(1) 24 Kérelemre a polgármester a gyermek(ek) születését követően egyszeri támogatásban 

részesíti a gyermek születésekor a gyermek szüleit, vagy a gyermekét egyedül nevelő szülőt, 

ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 300 %-át. A polgármester döntésével szemben a képviselő-testülethez 

lehet fellebbezni. 

 

(2) A támogatás összege gyermekenként 30.000 Ft. 

 

(3) 25 A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szülők valamelyike, illetve a gyermekét 

egyedül nevelő szülő lakcíme Hidegségen legyen. 

 

(4) 26 A kérelem elbírálásához szükséges a szülő(k) jövedelemigazolása és a gyermek születési 

anyakönyvi kivonata. 

 

 

 

Természetben nyújtott szociális ellátások 

 

Köztemetés 

 

16. §. 

 

A köztemetés részletes szabályait az Szt. 48. §-a határozza meg. 

 

Közgyógyellátás 

 

17. §. 

 

(1) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni és méltányosságból közgyógyellátásban lehet 

részesíteni azt a személyt, aki alanyi jogú, vagy normatív közgyógyellátásra nem jogosult, de 

az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg: 

 

a) 27 a családban élők esetén az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 200 %-át, és 

a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri, vagy meghaladja az egy főre eső havi nettó 

jövedelem 10 %-át, 

b) 28 egyedül élő esetén az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 250 %-át, és a 

havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri, vagy meghaladja az egy főre eső havi nettó 

jövedelem 10 %-át. 

 
24

A 3/2006. (II.8.) önkormányzati rend. 5.§. (2)bek.-vel módosított szöveg. Hatályos 2006.február 15. 
25

A 13/2006. (VIII.10.) önkormányzati rend. 6.§. (1)bek.-vel módosított szöveg. Hatályos 

2006.szeptember 1. 
26

A 13/2006. (VIII.10.) önkormányzati rend. 6.§. (2)bek.-vel módosított szöveg. Hatályos 

2006.szeptember 1. 
27

A 3/2006. (II.8.) önkormányzati rend. 6.§. (1) bek.-vel módosított szöveg. Hatályos 2006. július 1. 
28

A 3/2006. (II.8.) önkormányzati rend. 6.§. (1) bek.-vel módosított szöveg. Hatályos 2006. július 1. 
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(2) 29 Méltányossági közgyógyellátásban részesíthető az a személy is, akinek családjában az 

egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 

legkisebb összegének háromszorosát, és a havi rendszeres gyógyító ellátás térítési díja eléri, 

vagy meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 10 %-át . 

 

(3) 30 A közgyógyellátási igazolvány iránti kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolást, 

valamint a háziorvos, vagy a személyes gondoskodást nyújtó átmeneti és bentlakásos szociális 

intézményben vagy gyermek- és ifjúságvédő intézetben, nevelőotthonban elhelyezett jogosult 

esetén az intézmény orvosa által kiállított igazolást a havi rendszeres gyógyító ellátás 

szükségességéről.  

  

(4) 31 

 

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

 

18. §. 

 

Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság részletes szabályait az Szt. 54. §-a 

szabályozza 

 

Szociális alapszolgáltatások 

 

19. §.  

 

Az önkormányzat a következő szociális alapszolgáltatásokat biztosítja a település lakosai 

számára: 

a) 32 

b) étkeztetést 

c) házi segítségnyújtást 

d) az egyéb szociális szolgáltatásokhoz –különösen a családsegítéshez- való hozzáférést. 

 

 
                                                                        33 

 20. §. 34 

 

Étkeztetés 

 

21. §. 

 

(1) 35 A Képviselő-testület a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 
alapszolgáltatások közül  

  
 
29

A 12/2007. (XI.28.) önkormányzati rend. 1.§-val módosított szöveg. Hatályos 2007. december 1. 
30

A 3/2006. (II.8.) önkormányzati rend. 6.§. (3) bek.-vel módosított szöveg. Hatályos 2006. július 1. 
31

A 3/2006. (II.8.) önkormányzati rend. 8.§. (5) bek.-vel hatályát veszti. Hatályos 2006. július 1. 
32

A 4/2007. (III.22.) önkormányzati rend. 2.§. -val hatályát veszti. Hatályos 2007. április 1. 
33

A 4/2007. (III.22.) önkormányzati rend. 2.§. -val hatályát veszti. Hatályos 2007. április 1. 
34

A 4/2007. (III.22.) önkormányzati rend. 2.§. -val hatályát veszti. Hatályos 2007. április 1. 
35

A 12/2008.(XII.10.) önkormányzati rend. 1.§.(1)bek.-vel módosított szöveg.Hatályos 2006. január 1. 
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az étkeztetést  a  Hegykő és Hidegség Községek Közoktatási Intézményi Társulás  
keretében biztosítja  ( Tündérrózsa Óvoda 9437 Hegykő, Kossuth u. 89.; a továbbiakban: 
Intézmény ), 
 

(2) 36 A Képviselő-testület annak az Szt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott 
személynek biztosít étkeztetést, akinek családjában az egy főre számított havi családi 
jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át nem 
haladja meg. 
 

Házi segítségnyújtás 

 

22. §. 

 

A házi segítségnyújtás körébe tartozó gondozási tevékenységet az önkormányzat a Hegykő és 

Hidegség Községek Közoktatási Intézményi Társulás keretében biztosítja. 

 

Családsegítés 

 

23. §. 

 

Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás keretében látja el az Szt. 64. §-ában előírt 

feladatokat. 

 

Záró rendelkezések 

 

24. §. 

 

(1) Ez a rendelet a (2)-(3) bekezdésekben foglalt kivételekkel a kihirdetését követő 8. 

napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépés időpontjait követően benyújtott kérelmek 

esetén kell alkalmazni. 

 

(2) E rendelet 7. § (5)-(6) bekezdése és a 10. § (3)-(4) és (7) bekezdése 2005. szeptember 1.-

jén lép hatályba. 

 

(3) 37 

 

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Hidegség Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

11/2003. (XI. 20.) és az azt módosító 5/2004. (IX. 18.) rendelete. 

 

Hidegség, 2005. január 20. 

 

Kovács István 

polgármester 

dr. Pilz Tamás 

 jegyző 

 

 
36

A 12/2008.(XII.10.) önkormányzati rend. 1.§.(2)bek.-vel módosított szöveg.Hatályos 2006. január 1. 
37

A 3/2006.(II.8.) önkormányzati rend. 8.§.(4) bek. d.)pontjával hatályát veszti. Hatályos 2006. február 

15. 
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A rendelet kihirdetve: 

Hidegség, 2005. január 21. Pilz Tamás jegyző 

 

Egységes szerkezetbe foglalva: Percze Szilvia körjegyző 2012. július 30. 
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1. számú melléklet 

 

 

A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség:        150.000 Ft 


