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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

KISZOMBOR 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. szeptember 26-án 

megalkotta az idősek egyszeri támogatásáról szóló önkormányzati rendeletét, mely alapján 

2017. év végén a 70. évet betöltött korosztályt tudta segíteni az önkormányzat személyenként 

5.000,- Ft értékű utalvánnyal. 
 

A települési önkormányzatok szociális feladatainak központi támogatása, valamint a támogatás 

felhasználásának szabályai lehetőséget biztosítanak arra, hogy az önkormányzat a település 

lakossága szélesebb körének nyújtson szociális ellátást. 

A rendelet célja, hogy az idős személyek részére egyszeri támogatás megállapításával enyhítse 

anyagi terheit a karácsony közeledtével. A település lakosságát tekintve ők azok akiknek a koruk és 

egészségi állapotuk romlása miatt a gyógyszer és a gyógyászati segédeszközökre költött összegek, 

valamint a tél közeledtével a fűtési és egyéb megemelkedett kiadásaik pótlására, kiegészítésére 

nincs módjuk.  

Az előző évben megalkotott az idősek egyszeri támogatásáról szóló 23/2017. (IX. 27.) 

önkormányzati rendelet 2017. december 31. napján hatályát vesztette, ezért a 2018. évi támogatási 

szándék esetén új rendelet megalkotása vált szükségessé. 
 

A 2018. évben a rendelet megalkotásánál figyelembe kell venni, hogy Kiszomboron jelenleg 65. 

évét betöltött személy 717 fő, 70. évét betöltött személy 465 fő él. 

A támogatásban részesülők száma a jogosultsági feltétel összegétől is függ, a rendelet-tervezetben 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800%-át határoztuk meg. (228.000,- Ft) 

A személyenkénti 5.000,- Ft-os támogatási összeg megállapítása esetén  

1. a teljes 65 év feletti korosztály támogatása esetén 3.585.000 Ft,  

2. a 70 év feletti személyek esetén 2.325.000 Ft települési támogatás kerül kifizetésre. 
 

A rendelet-tervezet szövege a 70 év feletti korosztály támogatását tartalmazza. 

A támogatások fedezete az önkormányzat eredeti költségvetésében rendelkezésre áll.  
 

A Szociális Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság a tárgyban szereplő rendelet-

tervezetet rendkívüli ülésén fogja megtárgyalni és tájékoztatni a Képviselő-testületet a 

véleményéről.  
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet 

vitassa meg és a rendeletet a melléklet szerinti tartalommal alkossa meg. 
 

Kiszombor, 2018. szeptember 20.  

Tisztelettel: 

Szegvári Ernőné 

                                                                                                                 polgármester 



TERVEZET 

 

 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

az idősek 2018. évi egyszeri támogatásáról szóló 

______/2018. (______) önkormányzati rendelete 

 

 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában és a 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - Kiszombor 

Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 32. § (2) bekezdés ab) pontjában 

meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testületének Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottsága véleményének 

ismeretében - a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának célja, hogy a településen élő idősek szociális 

biztonságát megőrizze, segítséget nyújtson az életkörülményeik minél magasabb szinten tartásához, 

javításához. Koruk, egészségi állapotuk romlása miatt, a gyógyszer, a gyógyászati segédeszközök, a 

téli fűtési és egyéb megemelkedett kiadásaik egyszeri támogatásával kívánja enyhíteni az idősek 

anyagi terheit. 

 

2. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed a Kiszombor nagyközség közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel 

vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Kiszomboron élő idős személyekre.  

 

3. §  

 

(1) Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a 4. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott egyszeri 

támogatást nyújtja, a (2) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltételek szerint. 

(2) Az idősek egyszeri támogatására jogosult az a személy, aki 

a) 1949. január 1. napja előtt született,  

b) Kiszomboron bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és 

életvitelszerűen a településen él, valamint 

c) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 800 %-át. 

d)  

4. § 

 

(1) A támogatás iránti kérelmet 2018. november 15. napjáig lehet benyújtani a Kiszombori 

Polgármesteri Hivatalban az 1. melléklet szerinti tartalommal. 

(2) A kérelmezőnek saját és házastársa, élettársa havi nettó jövedelméről igazolást kell becsatolni.  

(3) Az idősek támogatásáról a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester egyedi 

határozattal dönt.  



(4) Az időskorúak egyszeri támogatása természetbeni támogatás formájában fogyasztásra kész 

hideg és meleg étel vásárlására felhasználható Erzsébet utalvány formájában kerül átadásra a 

jogosult részére. Amennyiben a jogosult a támogatást személyesen átvenni nem tudja, azt 

meghatalmazottja szabályszerű meghatalmazás és a meghatalmazott személyi okmányainak 

bemutatásával is átveheti.  

(5) A támogatás mértéke: 5.000,- Ft értékű utalvány/jogosult. 

(6) Az utalvány a Kiszombori Polgármesteri Hivatal házipénztárában vehető át, az átvétel 

időpontjáról a jogosult külön értesítést kap. 

 

5. § 

 

A rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

6. §  

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.  

(2) Ez a rendelet 2018. december 31-én hatályát veszti. 

 

Szegvári Ernőné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 

    polgármester       jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetésének időpontja:_________________. 

     

 

Dr. Kárpáti Tibor 

          jegyző 

 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

az idősek 2018. évi egyszeri támogatásáról szóló 

______/2018. (______) önkormányzati rendeletéhez 

 

 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 

 

Társadalmi hatás:  

A településen élő rászoruló idős emberek szociális biztonságának javítása. 

 

Gazdasági hatás:  

Nincs 

 

Költségvetési hatás:  

Az önkormányzat költségvetésében előirányzatként szerepel, külön hatása nincs. 

 

Környezeti és egészségügyi következmények:  

Nincs. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:  

Az adminisztratív terhek nőnek az egyedi döntések előkészítésével, végrehajtásával és 

elszámolásával kapcsolatos feladatokkal. 

 

A megalkotás szükségessége:  

Ha a képviselő-testület saját hatáskörben állapít meg szociális rászorultak részére támogatást a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdés g) 

pontjában foglaltak alapján a települési önkormányzatnak rendeletben kell szabályozni a települési 

támogatás keretében nyújtott ellátás jogosultsági feltételeit, valamint az ellátás megállapításának, 

kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának szabályait. 

 

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:  

A képviselő-testület saját hatáskörben nem nyújthat települési támogatást, ha nem alkot rendeletet 

az ellátás jogosultsági feltételeiről, valamint az ellátás megállapításának, kifizetésének, 

folyósításának, valamint felhasználásának szabályairól. 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:   

A személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak. 

 

Kiszombor, 2018. szeptember 20. 

 

 

 

         Dr. Kárpáti Tibor 

          jegyző   

 

 



 

INDOKOLÁS 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

az idősek 2018. évi egyszeri támogatásáról szóló 

______/2018. (______) önkormányzati rendeletéhez 

 

 

A települési önkormányzatok szociális feladatainak központi támogatása, valamint a támogatás 

felhasználásának szabályai lehetőséget biztosítanak arra, hogy az önkormányzat a település 

lakossága szélesebb körének nyújtson szociális ellátást. 

 

Az idős személyek esetében a koruk és egészségi állapotuk romlása miatt a gyógyszer és a 

gyógyászati segédeszközökre költött összegek, a tél közeledtével a fűtési és egyéb megemelkedett 

kiadásaik pótlására, kiegészítésére nincs módjuk, ezért a karácsony közeledtével egyszeri támogatás 

megállapításával szeretnénk enyhíteni az idősek anyagi terheit. 

 

A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról szóló 

2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet tervezetével 

szemben nem áll fenn. 

 

 

Kiszombor, 2018. szeptember 20. 

 

 

 

        Dr. Kárpáti Tibor 

         jegyző   

 

 



1. melléklet ______/2018. (______) önkormányzati rendelethez 

 

KÉRELEM 

az idősek 2018. évi egyszeri támogatása megállapításához 

Határidő: 2018. november 15. 

 

 

Az igénylő: 

a) neve:  ………………………………szül. neve:..…………………………….…. 

b) állandó bejelentett lakcíme: …………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………. 

c) tartózkodási helye: ……….…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

d) anyja neve: ……………………………………………………………………………. 

e) születési helye és ideje: ……………………………………………………………….. 

f) Társadalombiztosítási Azonosító Jele:    ……………………………………………… 

 

Az igénylő házastársának vagy élettársának adatai: 

 

 Neve,  

születéskori neve: 

Születési 

helye: 

Születési 

ideje 

Anyja neve: TAJ szám 

      

 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem:  

• hogy a családom havi nettó jövedelme: ……………….……….., 

• egy főre jutó havi nettó jövedelme: ……………….……………., 

• hogy a nyilatkozatban megjelölt adatok a valóságnak megfelelnek, 

• életvitelszerűen kiszombori lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek. *(a 

megfelelő rész aláhúzandó) 

 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a hatáskört gyakorló 

szerv ellenőrizheti.  

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához.  

Kijelentem, hogy az idősek egyszeri támogatása iránt benyújtott kérelmemnek teljes 

egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (nemleges válasz esetén 

kérjük a szövegrészt áthúzással törölni) 

 

Kiszombor, 2018. …………….. hó …. nap  

 

 

        ______________________ 

                                                                                                       kérelmező 

 


