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Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Szt.)  26.  §-a  alapján  a  települési  önkormányzat  képviselő-testülete  a  hatáskörébe  tartozó 
pénzbeli  ellátásokat  kiegészítheti,  és  a  szociálisan  rászorultak  részére  –  a  rendeletében 
meghatározott módon és feltételek szerint – más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat. Az 
Szt. 47. § (1) bekezdés c) pontja szerint a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 
közül természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható az átmeneti segély. 

Kiszombor  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  az  egyes  pénzbeli  és 
természetbeni  ellátásokról  szóló 3/2008.(I.30.)  KKÖT rendelet  (továbbiakban:  R.) 6. § (2) 
bekezdése alapján az átmeneti segély pénzbeli, természetbeni /pl.: étkeztetés/ és kamatmentes 
kölcsön formájában is nyújtható. Az átmeneti segély az alábbi esetekben állapítható meg: 

a) hosszantartó betegség idejére,
b) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzésére,
c) egészségügyi szolgáltatás igénybevételére,
d) azon  állampolgárok  részére,  akiknél  valamely  társadalombiztosítási  ellátás 

megállapítása  folyamatban  van,  és  más  forrásból  nem  származik  jelenleg 
jövedelme,

e) büntetés végrehajtási intézetből szabadult részére,
f) azon  állampolgárok  részére,  akik  nem  tudják  a  lakás  fűtési  vagy  egyéb  rezsi 

költségeit egy-egy alkalommal fedezni,
g) ruhanemű vásárlására,
h) egyéb, az előzőekben fel  nem sorolt  nagyobb,  a létfenntartást veszélyeztető 

kiadások fedezésére.

Az átmeneti segély kérelmek döntésre való előkészítése során készült környezettanulmányok, 
illetve  a  foglalkoztatást  helyettesítő  támogatásra  való  jogosultság  megállapítása  és 
felülvizsgálata  alkalmával  elvégzett  lakókörnyezet  rendezettségének  vizsgálata  alapján 
szerzett tapasztalatok szerint megállapítható, hogy a kérelmezők 70-80 %-ánál a lakóházhoz 
tartozó kert nincs beművelve.  

A  foglalkoztatást  helyettesítő  támogatásra  való  jogosultság  megállapítása,  illetve  annak 
folyósítása miatt a gyom és fűfélék bár le vannak kaszálva, esetleg fűnyíróval levágva, viszont 
a területen veteményes - így élelmiszer termelés - nagyon kevés lakóháznál van. A családok 
tapasztalatunk  szerint  szinte  minden  élelmiszert  megvásárolnak,  holott  a  kertben 
megtermelhetnék a család élelmiszer szükségletének egy részét. 

Falun  lakunk,  természetesnek  kellene  lennie,  hogy  a  családok  legalább  részben  a  saját 
kertjükből termett élelmiszert fogyasszák. 
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Természetesen ez előzetes költséggel, és folyamatos munkával jár. A munkanélküli, esetleg 
aktív korúak ellátásában részesülő személyek esetében a folyamatos - ez éves szinten napi 1-2 
órát  jelent,-  munkára  való  idő  rendelkezésre  áll,  tudva  ezt  azért,  mert  alkalmi  munkáról 
(egyszerűsített  foglalkoztatásról,  háztartási  alkalmazottként  végzett  munkáról)  sajnos  még 
mindig kevés igazolás érkezik a felülvizsgálatok alkalmával. Már problémát vet fel a házi 
kertek  művelésénél  az  előzetes  anyagi  befektetés,  a  vetőmag  beszerzése,  esetleg  kerti 
szerszám (ásó, kapa, kaparó), illetve az öntöző víz megléte. 

1 családot figyelembe véve és 1 lánc (360 m2) területű kerttel számolva az 50 kg burgonya, 2 
g répa, ½ kg borsó, ½ kg bab és esetleg valamilyen fajta tök (főző-, sütő-, esetleg csillagtök)  
vetőmag beszerzési ára kb. 6.800-7.000 Ft. A burgonya vetőmag esetén természetesen nem 
fémzárolt, elit vetőmagra gondolunk, hiszen annak ára 250-350 Ft/kg is lehet, de mind a föld 
előkészítése, mind a későbbi talajművelés, növényvédelem nagyobb szakértelmet igényel.

A  szociálisan  rászorult  családok  esetében,  mind  az  élelmiszer  ellátás  javítása,  mind  a 
lakókörnyezet rendezettségének fokozottabb biztosítása, mind a saját sorsáért való felelősség 
erősítése,  az öngondoskodás elősegítése érdekében szükség lenne a kertek beművelésének 
szorgalmazására. 

2013.  január  31-én  116  fő  foglalkoztatást  helyettesítő  támogatásban  és  20  fő  rendszeres 
szociális segélyben részesült. Számuk februárban már nőtt, míg a 2012. év nyári hónapjaiban 
(közfoglalkoztatás idején) 55 fő körül volt.

A  segélyre  jogosultaktól  elvárható,  hogy  előzetesen,  komoly  szándékukról  tevőlegesen 
(felásott, felszántott kert) biztosítsák a döntéshozókat. 
Az előterjesztés kedvező fogadtatása esetén, a tavaszi munkálatok sürgőssége miatt,  2013. 
március  10-ei  határidő  figyelembevételével  kellene  biztosítaniuk  a  veteményesek 
előkészítését. Erre valószínűsíthetően első évben csak 10-20 családnál van remény, esetenként 
ugyanazoknál, akik jelenleg is részben vagy egészben művelik kertjüket. Az R. módosításával 
- a későbbiekben -  a szándék meglétét,  vagy a hiányát  figyelembe lehet  venni,  akár eseti 
segély, akár az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása esetén. 

A  folyamat  elindításához  szükséges  lenne  a  rászorult  családok  anyagi  segítése,  esetleges 
szakértői támogatás biztosítása.  
Fentiek alapján a vetőmag támogatás első évben kb. 100.000-150.000 Ft összegű ráfordítást 
jelentene, mely 10-20 család legfontosabb élelmiszer szükségletének egy részét biztosíthatná, 
hasznos elfoglaltságot jelentve a munkanélküli személyeknek, lehetőséget adva arra, hogy a 
későbbiekben  mind  nagyobb  területet  műveljenek,  egészségesebb  ételeket  fogyasszanak, 
rendezettebb lakókörnyezetben éljenek és nem utolsó sorban tegyenek megélhetésük jobbra 
fordítása érdekében.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  vitassa  meg  és  a  tárgyban 
foglaltakra vonatkozóan véleményét alakítsa ki.

Kiszombor, 2013. február 7.
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