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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
KISZOMBOR
Tisztelt Képviselő-testület!
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak központi
támogatása, valamint a támogatás felhasználásának szabályai lehetőséget biztosítanak arra, hogy
az önkormányzat a település lakossága szélesebb körének nyújtson szociális ellátást.
A nyugdíjak és a jövedelmek emelkedésének üteme, illetve 2017. évben az önkormányzat szociális
kiadásainak mértéke és a 2018. évi költségvetési előirányzatok lehetővé teszik a jövedelemhatárok
emelését, emellett az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 2018. január
1-jei hatálybalépése is indokolttá teszi az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló
szabályozás felülvizsgálatát.
Az 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 132.§ (4) bekezdés g) pontja szerint: a települési
önkormányzat a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenőrzésének szabályait rendeletben szabályozza.
Az előző évek során már több alkalommal került módosításra a hatályos helyi rendelet, erre,
valamint az átfogó felülvizsgálatra is tekintettel egy új pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló
rendelet megalkotása és a korábbi rendelet hatályon kívül helyezése indokolt az átláthatóság,
valamint a törvényi változások aktualizálása érdekében.
A rendelet-tervezet a jelenleg hatályos rendelet szerkezetében készült el, külön szerkezeti
egységben tartalmazza az általános és eljárási rendelkezéseket, a pénzbeli támogatások, a
természetbeni támogatások fajtáit. A támogatások köre is megegyezik a korábbi hatályos
rendeletben szereplő támogatások körével:
-

rendkívüli települési támogatás,
krízis segély,
kamatmentes kölcsön,
temetési segély,
gyógyszertámogatás (rendszeres és eseti),
köztemetés,
lakásfenntartási támogatás,
szünidei gyermekétkeztetés,
gyermekek karácsonyi támogatása.

Az előző évhez képest a jövedelemhatárok átlagosan 5 %-kal történő megemelése lehetővé teszi a
támogatásra jogosultak körének szinten tartását, illetve minimális bővítését. Ettől eltérően
magasabb mértékben került emelésre a temetési segélyre való jogosultság jövedelemhatára,
figyelembe véve a temetés költségeinek magas összegét.
A jövedelemhatárok (a lakásfenntartási támogatás kivételével) nem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének (28.500,- Ft) %-ában kerültek meghatározásra, hanem (a lakásfenntartási
támogatás kivételével) Ft-ban, mely az igénylők, illetve a jogosultak részére is közérthetőbbé teszi a
rendelet szövegét.
További változás, a rendkívüli települési támogatás alkalmanként adható minimális összegének
(3.000 Ft-ról 5.000 Ft-ra történő) és a lakásfenntartási támogatás havi legkisebb összegének (2.500
Ft-ról 3.000 Ft-ra történő) emelése.
A rendelet-tervezetben rendelkeztünk az ugyancsak szociális alapon megállapítható
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjkedvezményről, de a részletes szabályozás a
továbbiakban is a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletben történik.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése
értelmében a képviselő-testület a hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat
testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át.
A testületi hatáskörbe tartozó ellátásokkal kapcsolatos feladatok a Szociális Egészségügyi és
Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottságára, a polgármesterre, valamint a jegyzőre történő delegálása
az eddigiekhez hasonlóan történik, összhangban az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 17/2014.(X. 22.) önkormányzati rendelet rendelkezéseivel.
A Szociális Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság a tárgyban szereplő rendeletet a
rendelet-tervezet alapján a Képviselő-testületnek megalkotásra javasolja.
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. február 22.
Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló
______/2018. (______) önkormányzati rendeletéhez

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:
I. Társadalmi hatás: az önkormányzati rendelet átláthatóan egységes rendszerben és
szerkezetben foglalja össze a pénzbeli és természetbeni támogatásokat és ellátásokat,
biztosítva ezzel a támogatásokat igénybe vevők széles körű és egyértelmű tájékoztatását.
II.

Gazdasági hatása: nem releváns.

III. Költségvetési hatásai: a rendelet megalkotásának következtében az önkormányzat szociális
kiadásai emelkednek.
IV. Környezeti következményei: nincs.
V. Egészségi következményei: a lakásfenntartáshoz, a betegséghez kapcsolódó kiadásokhoz, a
gyógyszerköltségekhez történő hozzájárulással, közvetve tudunk hatással lenni az érintettek
egészségi állapotának javítására.
VI. Adminisztratív terheket befolyásoló következményei: az adminisztratív terhek nem
változnak, mivel az ellátotti kör az előző évivel megegyező lesz várhatóan.
VII. A megalkotás szükségessége: a települési támogatásra vonatkozó részletszabályok rendeleti
szintű szabályozása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 132.§-a előírása szerint jogalkotási kötelezettség, továbbá az önkormányzati
rendelet szövegének a központi jogszabály szövegének való megfeleltetése.
VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: csökken a támogatásban
részesülők aránya, ha a jogosultsági feltételek nem kerülnek emelésre, valamint a 2018.
január 1. napjától hatályos új eljárásjogi törvény ( Ákr.) rendelkezéseinek való megfeleltetés
elmaradása.
IX.

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

Kiszombor, 2018. február 22.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

INDOKOLÁS
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló
______/2018. (______) önkormányzati rendeletéhez

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak központi
támogatása, valamint a támogatás felhasználásának szabályai lehetőséget biztosítanak arra, hogy
az önkormányzat a település lakossága szélesebb körének nyújtson szociális ellátást.
Az 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 132.§ (4) bekezdés g) pontja szerint: a települési
önkormányzat a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenőrzésének szabályait rendeletben szabályozza.
Az előző évek során már több alkalommal került módosításra a hatályos helyi rendelet, erre,
valamint az átfogó felülvizsgálatra is tekintettel egy új pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló
rendelet megalkotása és a korábbi rendelet hatályon kívül helyezése indokolt az átláthatóság,
valamint a törvényi változások aktualizálása érdekében.
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. február 22.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

TERVEZET!
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
___/2018. (_______) önkormányzati rendelete
az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32.§ (3) bekezdésében és 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 Képviselőtestületének Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottsága véleményének
ismeretében - a következőket rendeli el:
I. fejezet
Általános és eljárási rendelkezések
1. A rendelet célja és hatálya
1. §
A rendelet célja, hogy Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a közigazgatási területén élő
lakosság szociális biztonsága érdekében meghatározza
a) a helyi önkormányzat által biztosított egyes szociális rászorultságtól függő ellátások
formáit,
b) a szociális rászorultságtól függő ellátás iránti kérelem benyújtásának módját és egyéb
eljárási szabályokat,
c) a szociális rászorultságtól függő ellátásokra vonatkozó jogosultság feltételeit, valamint
érvényesítésének garanciáit.
2. §
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata az e rendeletben meghatározott ellátásokat nyújtja a
továbbiakban meghatározott feltételek szerint.
3. §
A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló törvényben meghatározott
személyekre, akik Kiszombor nagyközség közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, vagy
tartózkodási hellyel rendelkeznek és életvitelszerűen itt laknak.
2. Eljárási rendelkezések
4. §
(1) A pénzbeli és természetben nyújtott ellátások iránti kérelmet a Kiszombori Polgármesteri
Hivatalnál kell előterjeszteni.
(2) A szociális rászorultságtól függő ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezőt
kötelezni kell saját, illetve a közös háztartásban élők vagyoni, jövedelmi viszonyairól hivatalos
igazolás benyújtására. Egészségkárosodás esetén szakorvos által kiadott igazolást kell
becsatolni.

(3) A jövedelem igazolására elfogadható irat különösen: a munkáltató által kiállított
jövedelemigazolás a havi nettó jövedelemről, fizetési jegyzék, postai feladóvevény,
nyugdíjszelvény, pénzintézeti igazolás és az ellátást folyósító szerv határozata vagy igazolása.
(4) Kiadás igazolására elfogadható irat különösen: közüzemi díj igazolására a szolgáltató által
kiállított számla, a közüzemi számla befizetését igazoló cselekményről vagy átutalásról szóló
pénzintézeti igazolás, bérleti, albérleti díj igazolására bérleti, albérleti szerződés vagy a
szállásadó írásbeli nyilatkozata, közös költség összegének bizonyítására a közös képviselő
igazolása, a gyermektartásdíj összegének igazolására a jogosult nyilatkozata.
(5) Aktív korú nem foglalkoztatott kérelmező esetében igazolást kell benyújtani arról, hogy az
álláskeresők nyilvántartásában szerepel, legalább 3 havi rendszerességgel kapcsolatot tart az
állami foglalkoztatási szervvel.
(6) Szükség esetén a jövedelmi, vagyoni viszonyok tisztázása érdekében az állami adóhatóság –
megkeresést követően - közli a szociális ellátást igénylő, valamint - írásbeli felhatalmazás
alapján - az egy főre jutó havi jövedelem kiszámításánál figyelembe veendő személy személyi
jövedelemadójának alapját. A szociális igazgatási eljárás során adat kérhető a polgárok
személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervtől, valamint az ingatlanügyi hatóságtól a
szociális ellátásra való jogosultság megállapítása céljából.
(7) Környezettanulmány lefolytatása a 9.§-ban meghatározott rendkívüli települési támogatás
esetén szükséges. A környezettanulmány mellőzhető, ha egy éven belül már készült
környezettanulmány, kivéve, ha a kérelmező körülményeiben időközben változás következett
be. Egyéb ellátási formánál nem kötelező környezettanulmány, kivéve, ha az érdemi döntés
meghozatalához a tényállás tisztázása céljából a kérelemben benyújtott nyilatkozatban és
igazolásban szereplő adatok valódiságának, vagy a jogosultság feltételeinek meglétét
környezettanulmány útján kell ellenőrizni.
(8) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban foglaltak tekintetében – hivatalos
tudomásszerzés, vagy környezettanulmány lefolytatása alapján – kétség merül fel, fel lehet
hívni a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon
fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási
költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a
fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető.
(9) A kérelmezőt fel kell hívni a kérelmében foglaltak módosítására, ha a helyszínen készített
környezettanulmány a kérelmében foglaltakkal ellentétes.
(10) A helyszínen történő környezettanulmány lefolytatásának jogellenes megakadályozása esetén
az együttműködés hiánya miatt az eljárást meg kell szüntetni.
5. §
(1) A pénzbeli és természetben nyújtott ellátások megállapítását határozatban kell rögzíteni.
Amennyiben a pénzbeli és természetben nyújtott ellátásra vonatkozó jogosultság
megállapítására vonatkozó döntés véglegessé vált – ha a rendelet másként nem rendelkezik – az
ellátás a kérelem benyújtásának napjától esedékes.

(2) A határozatban a közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:
Ákr.) szabályain túlmenően a támogatásban részesülőt tájékoztatni kell arra vonatkozóan, hogy
a jogosultsága feltételeit érintő lényeges változást, a változást követő 15 napon belül köteles
írásban bejelenteni. Fel kell hívni a figyelmét a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett
támogatás visszafizetésére.
(3) A rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy a rendelet szabályainak megszegésével
nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátást meg kell szüntetni. Az ellátást igénybe
vevőt kötelezni kell a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás visszafizetésére.
(4) Rosszhiszemű az az ellátást igénybe vevő, aki a kérelem benyújtásával egy időben vagy folyamatos támogatás esetén - a pénzbeli és természetbeni ellátás feltételeihez szükséges
jelentős tényt vagy adatot elhallgat, valótlan adatot szolgáltat, vagy a jogosultságot érintő
változást 15 napon belül nem jelenti.
(5) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátást az Szt. 17. § (2) bekezdése szerinti
kamat összegével emelten kell visszafizetni.
(6) Jóhiszeműnek minősül, az az ellátást igénybe vevő, akinek a folyamatos ellátás időtartama
alatti jelentős változás később jut tudomására, így a tény időben történő bejelentésére nem volt
lehetősége. A jóhiszemű ellátást igénybe vevő csak a jogosulatlanul felvett ellátás
visszafizetésére kötelezhető.
(7) A havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás bármely okból történő megszüntetése
esetén a jogosultságot a határozathozatal hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.
3. Egyes szociális rászorultságtól függő ellátások
6. §
(1) Kiszombor Nagyközség Önkormányzata települési támogatás keretében az alábbi szociális
rászorultságtól függő ellátásokat biztosítja:
a) rendkívüli települési támogatás,
b) rendkívüli települési támogatás krízis helyzet esetén (a továbbiakban: krízis segély),
c) kamatmentes kölcsön,
d) temetési segély,
e) gyógyszertámogatás,
f) lakásfenntartási támogatás,
g) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjkedvezmény,
h) szünidei gyermekétkeztetés,
i) gyermekek karácsonyi támogatása.
(2) A szociális rászorultságtól függő ellátások közül a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben
dönt
a) a polgármester
aa) a krízis segélyre,
ab) a kamatmentes kölcsönre,
ac) a temetési segélyre,
ad) a köztemetésre,
ae) eseti gyógyszertámogatás;
b) a Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság
ba) a rendkívüli települési támogatásra,
bb) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjkedvezményre,

bc) a gyermekek karácsonyi támogatására;
c) a jegyző
ca) a rendszeresen nyújtott gyógyszertámogatásra,
cb) a lakásfenntartási támogatásra
való jogosultság megállapításáról.
(3) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli települési ellátás - a lakásfenntartási támogatás és a
gyógyszertámogatás kivételével - a jogosultságot megállapító határozat kézhezvételétől
számított három munkanapon belül a Kiszombori Polgármesteri Hivatal házipénztárából kerül
kifizetésre, illetve a jogosult kérelmére az általa megadott bankszámlaszámra kerül átutalásra.
4. Szociálpolitikai kerekasztal
7. §
(1) Kiszombor Nagyközség Önkormányzata helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen
a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának,
végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére.
(2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart; tagjai a
polgármester, a Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság Elnöke, a
Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetője, a családsegítő szolgálat
képviselője, a gyermekjóléti szolgálat képviselője, a Kiszombori Polgármesteri Hivatal
szociális ügyintézője, valamint a közfoglalkoztatás lebonyolítását koordináló ügyintézője.
II. fejezet
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
5. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások fajtái
8. §
A rendelet a következő pénzbeli ellátásokat szabályozza
a) rendkívüli települési támogatás,
b) krízis segély,
c) kamatmentes kölcsön,
d) temetési segély,
e) gyógyszertámogatás.
6. Rendkívüli települési támogatás
9. §
(1) A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek részére e rendeletben meghatározott feltételek alapján rendkívüli települési
támogatást nyújt. A rendkívüli települési támogatás megállapításáról a képviselő-testülettől
átruházott hatáskörben a Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság dönt.
(2) Elsősorban azokat a személyeket indokolt rendkívüli települési támogatásban részesíteni, akik
önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak, vagy
alkalmanként jelentkező többlet kiadások, különösen betegség, haláleset, elemi kár miatt, a
válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek
fogadásának előkészítéséhez, a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.
(3) A rendkívüli települési támogatás pénzben és természetben is nyújtható.
(4) A rendkívüli települési támogatás állapítható meg

a) hosszantartó betegség idejére,
b) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzésére,
c) egészségügyi szolgáltatás igénybevételére,
d) azon személy részére, akinél valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása
folyamatban van, és más forrásból nem származik jelenleg jövedelme,
e) büntetés végrehajtási intézetből szabadult részére,
f) azon személy részére, aki nem tudja a lakás fűtési vagy egyéb rezsi költségét egy-egy
alkalommal fedezni,
g) ruhanemű vásárlására,
h) a családban bekövetkezett haláleset miatt,
i) egyéb létfenntartását veszélyeztető kiadások fedezésére.
(5) A rendkívüli települési támogatás adható alkalmanként és havi rendszerességgel. A rendkívüli
települési támogatás legkisebb összege 5.000,- Ft, legmagasabb összegének felső határa nincs.
(6) A negyed-, fél-, valamint egy évre megállapított rendszeresen fizetett települési támogatás
szolgálhat jövedelemkiegészítő támogatásként. A rendszeres szociális ellátásban részesülő
részére rendszeresen fizetett rendkívüli települési támogatás nem állapítható meg.
(7) A rendkívüli települési támogatás annak adható,
a) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 45.000 Ft-ot,
b) gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem az 50.000 Ft-ot,
c) egyedül élő kérelmező esetén a havi nettó jövedelem a 65.000 Ft-ot
nem haladja meg.
(8) A rendkívüli települési támogatás iránti eljárást a jogosulton kívül az a szerv és személy is
kezdeményezhet, aki tudomást szerez az erre rászoruló személyről. Az eljárást hivatalból is
meg lehet indítani.
7. Krízis segély
10. §
(1) Krízis helyzetben lévő részére a polgármester rendkívüli települési támogatásként azonnali
krízis segélyt állapíthat meg, melynek összege legfeljebb 5.000,- Ft lehet.
(2) Amennyiben a krízishelyzetet elemi kár okozta, a krízis segély összege legfeljebb 30.000,- Ft
lehet.
(3) Krízis helyzetnek kell tekinteni különösen a 9. § (4) bekezdésben meghatározott eseteket,
amennyiben azonnali anyagi segítség nyújtására van szükség.
(4) A (2) bekezdés alkalmazásában elemi kárnak minősül különösen a tűz, robbanás, vihar, viharon
kívüli egyéb elemi kár miatt bekövetkezett létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet,
mely a kérelmező lakhatását biztosító ingatlanban következik be.
(5) A krízis segély kifizetéséről tájékoztatni kell a képviselő-testületet a legközelebbi ülésen.
8. Kamatmentes kölcsön
11. §
(1) Kamatmentes kölcsön pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő települési támogatás,
nyújtható 100.000 Ft összegig, amennyiben a kérelmezőnek meghalt személy eltemettetéséről
kell gondoskodnia.

(2) Kamatmentes kölcsön formájában annak a személynek nyújtható támogatás, akinél a kölcsön
visszafizetése saját maga, illetve családja létfenntartását nem veszélyezteti, valamint per- és
tehermentes ingatlantulajdonnal rendelkezik.
(3) A kamatmentes kölcsön visszafizetése a kölcsön átvételét követő hónaptól havi egyenlő
részletekben történik, de a részletfizetés időtartama nem lehet hosszabb 12 hónapnál. A kölcsön
megállapítására, annak visszafizetésére vonatkozó megállapodást a kérelmező és a segély
megállapítására jogosult személy írja alá.
(4) A kölcsön részleteinek visszafizetése esedékességében, a részletek mértékében a (3)
bekezdésben foglaltakról eltérően az ügyfél külön kérelmére a hatáskörrel rendelkező dönt, de
a visszafizetés időtartama ebben az esetben sem lehet hosszabb 18 hónapnál.
(5) Kölcsönt csak a költségvetésben biztosított keret erejéig lehet nyújtani.

9. Temetési segély
12. §
(1) A képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester települési támogatásként temetési
segélyt nyújt elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként annak a
személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, bár arra nem volt köteles,
vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve
családja létfenntartását veszélyezteti, illetve olyan személy eltemettetéséről gondoskodott, aki
ingó és ingatlan vagyonnal nem rendelkezett.
(2) Kiszombor nagyközségben a helyben szokásos legolcsóbb temetés 210.000 Ft.
(3) A temetési segély nem állapítható meg annak,
a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja a 90.000 Ft-ot,
b) egyedül élő esetén pedig a 105.000 Ft-ot.
(4) A temetési segély igényléséhez szükséges benyújtani
a) a kérelmet,
b) az eltemettetővel közös háztartásban élők jövedelméről szóló igazolást,
c) az eredeti temetési számlákat, egy koszorú költségének figyelembevételével,
d) a halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatát.
10. Gyógyszertámogatás
13. §
(1) Települési támogatásként gyógyszertámogatás adható a szociálisan rászorult személy részére
egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése
érdekében.
(2) Gyógyszertámogatás nyújtható rendszeresen vagy eseti támogatásként.
(3) Rendszeres gyógyszertámogatásra jogosult az a kérelmező
a) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 67.500 Ft-ot, 70. életévét
betöltött kérelmező esetén a 74.000 Ft-ot, egyedülálló esetén pedig a 80.000 Ft-ot nem
haladja meg,

b) valamint a háziorvos vagy a kezelőorvos által igazolt havi rendszeres gyógyszerköltsége a
4.000,- Ft-ot eléri,
c) és közgyógyellátási igazolványra nem jogosult.
(4) Annak igazolására, hogy a kérelmező közgyógyellátásra nem jogosult, a járási hivatal
véglegessé vált elutasító határozatát kell csatolni, amely nem lehet 12. hónapnál régebbi.
(5) A rendszeres gyógyszertámogatás iránti kérelem kötelező melléklete a háziorvos vagy a
kezelőorvos által felírt rendszeresen szedett gyógyszerek térítési díjának összegéről szóló
igazolás.
(6) A rendszeres gyógyszertámogatás iránti kérelem a közgyógyellátásra való jogosultságának,
vagy a rendszeres gyógyszertámogatásának a megszűnését megelőző hónapban is benyújtható.
(7) A kérelmezőt a rendszeres gyógyszertámogatás a megállapító határozat meghozatalát követő
hónaptól illeti meg két év időtartamra.
(8) A rendszeres gyógyszertámogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását évente egy
alaklommal felül kell vizsgálni, és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a
gyógyszertámogatásra való jogosultság feltételei nem állnak fenn, a támogatás
megszüntetéséről kell dönteni.
(9) A rendszeres gyógyszertámogatás éves összege
a) 36.000,- Ft, ha nem haladja meg,
b) 60.000,- Ft, ha meghaladja,
az igazolt gyógyszerköltség a 7.000,- Ft-ot.
(10) A rendszeres gyógyszertámogatás nyolc egyenlő összegű részletben kerül folyósításra, akként,
hogy az a megállapító határozat keltét követő hónap 5. napján, majd azt követően 3 havonta
történik.
14. §
(1) Eseti gyógyszertámogatásra jogosult a kérelmező, ha a támogatás hiányában saját vagy vele
közös háztartásban élő közeli hozzátartozója számára szükséges gyógyszert, tápszert,
gyógyászati segédeszközt - ideértve a szemüveget, a hallókészüléket is - nem, vagy csak
létfenntartásának veszélyeztetésével képes megvásárolni.
(2) Eseti gyógyszertámogatás a közgyógyellátásra jogosult személy esetén csak
közgyógyellátással nem fedezett gyógyászati segédeszköz beszerzésére vehető igénybe.

a

(3)Az eseti gyógyszertámogatásra az a kérelmező jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi
nettó jövedelem a 75.000 Ft-ot, egyedülálló esetén a 105.000 Ft-ot nem haladja meg.
(4) Az eseti gyógyszertámogatás iránti kérelem kötelező melléklete
a) a háziorvos vagy kezelőorvos igazolása a gyógyszerszükségletről és a gyógyszer térítési
díjának összegéről,
b) anyatej helyettesítő tápszer esetén a gondozó védőnő igazolása a tápszeres táplálás
szükségességéről és a háziorvos igazolása a havi tápszer térítési díjáról,
c) gyógyászati segédeszköz esetén a szakorvos igazolása a szükségletről és a segédeszköz térítési
díjának összegéről.
(5) Az eseti gyógyszertámogatás összege nem haladhatja meg a 25.000 Ft-ot, de legfeljebb az
igazolt térítési díj összegéig terjedhet.
III. fejezet

Szociális rászorultságtól függő természetbeni ellátások
11. Szociális rászorultságtól függő természetbeni ellátások fajtái
15. §
(1) A rendelet a következő természetbeni ellátást szabályozza
a) köztemetés,
b) lakásfenntartási támogatás,
c) hulladékgazdálkodási közszolgálati díjkedvezmény,
d) szünidei gyermekétkeztetés,
e) gyermekek karácsonyi támogatása.
(2) A pénzbeli ellátás helyett – a temetési segély kivételével - természetbeni szociális ellátás is
nyújtható. A pénzbeli ellátás helyett nyújtott természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a
tankönyv, a tüzelősegély, a közüzemi díjak részbeni kifizetése, a gyermekintézmények térítési
díjának kifizetése.
12. Köztemetés
16. §
Az Szt. 48. §-a szerinti köztemetés esetén a polgármester jár el.
13. Lakásfenntartási támogatás
17. §
(1) Települési támogatásként lakásfenntartási támogatás állapítható meg elsősorban természetbeni
támogatásként, a Kiszomboron bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a
településen élő személyeknek az általuk lakott lakás közüzemi díjának részbeni fedezésére. A
lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában és a
lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz nyújtható, amelyek megfizetésének
elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti közüzemi díj a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás, a
csatornahasználat, a szemétszállítás díja, lakbér.
(3) A lakásfenntartási támogatásra az a személy jogosult, akinek a háztartásában az egy fogyasztási
egységre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a 280%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
(4) Egyszemélyes háztartásban – a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően - lakásfenntartási
támogatásra jogosult az a személy, akinek havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 330%-át, és vagyona nincs.
(5) Vagyonnak kell tekinteni az Szt. 4.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározottakat.
18. §
(1) Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és
a fogyasztási egységek összegének hányadosával.
(2) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás
tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
(3) Ha a háztartás
a) (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b) (2) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi
pótlékot folyósítanak,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(4) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot, a nevelőszülőt
és a hivatásos nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(5) A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó
elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 450,-Ft.
(6) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás esetében elismert lakásnagyság
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.
(7) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 50%-át,
b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM)
szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a)
pont szerinti mértéket meghaladja,
de nem lehet kevesebb, mint 3.000 Ft, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve
kell meghatározni
(8) A (7) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:
J – 0,5 NYM
TM = 0,3 -

NYM

X 0,15

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell
meghatározni.
19. §
(1) A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. A megállapított támogatás havonta
utólag, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kerül átutalásra a kérelmező által megjelölt
közüzemi szolgáltató részére, illetve az ügyfél kérelmére készpénzben kerül kifizetésre a
Kiszombori Polgármesteri Hivatal pénztárából.
(2) A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. E rendelkezés alkalmazásában

külön lakásnak kell tekinteni az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás
lakrészeit.
(3) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem a korábbi jogosultság megszűntét követően
nyújtható be.
(4) Meg kell szüntetni a lakásfenntartási támogatás folyósítását, ha
a) a jogosult meghal, a haláleset hónapjának utolsó napjával,
b) a jogosult lakcíme megváltozik, a lakcímváltozás hónapjának utolsó napjával,
c) a jogosult és a közüzemi szolgáltató közötti szerződés megszűnik, a szerződés
megszűnése hónapjának utolsó napjával,
d) a jogosult a támogatás megszüntetését kéri, a jogosult által megjelölt hónap utolsó
napjával.

14. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjkedvezmény
20. §
(1) A képviselő-testület települési támogatás keretében természetbeni szociális ellátásként
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjkedvezményt biztosít.
(2) A jogosultsági feltételeket a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet
szabályozza.
15. Szünidei gyermekétkeztetés
21. §
(1) A képviselő-testület a települési támogatás keretében természetbeni szociális ellátásként a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1)
bekezdés a) pontjában foglalt gyermekeken kívül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermekek részére is ingyenesen biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést a (3)
bekezdésben meghatározott időtartam alatt.
(2) A szünidei gyermekétkeztetést a szülő, törvényes képviselő a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. melléklete szerinti
nyilatkozat kitöltésével kérelmezheti.
(3) A képviselő-testület a szünidei gyermekétkeztetést déli meleg főétkezésként
a) az általános iskolai és középfokú iskolai tanulók részére a nyári szünetben legalább 43
munkanapon, de legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,
b) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei
ellátást nyújtó intézmény és az óvoda nyári zárva tartásának időtartama alatt valamennyi
munkanapon
biztosítja.
16. Gyermekek karácsonyi támogatása
22. §
(1) A települési önkormányzat képviselő-testülete évente egy alkalommal támogatást nyújthat –
hivatalból – természetbeni ellátás formájában Kiszombor közigazgatási területén élő és a
településen lévő általános iskolába, óvodába vagy bölcsődébe járó szociálisan rászorult

gyermekek részére karácsonyra. A támogatás megállapításáról a képviselő-testülettől átruházott
hatáskörben a Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság dönt.
(2) Az (1) bekezdés alapján szociálisan rászorultnak kell tekinteni azon gyermeket,
a) akire tekintettel a tanév, nevelési év kezdetének, valamint az intézményi
gyermekétkeztetés díjának támogatásáról szóló 16/2015. (VIII. 26.) önkormányzati
rendelet 5. §-a alapján támogatás került megállapításra a tárgyévben,
b) aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy
c) aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 21/B. § (1) bekezdése alapján ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben
részesül.
(3) A gyermekek karácsonyi támogatásának formája: élelmiszer-, vagy ajándékcsomag.
(4) A gyermekek karácsonyi támogatásának értéke jogosultanként legfeljebb 3.500 Ft.
IV. fejezet
Záró rendelkezések
23. §
(1) A rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben az Ákr. rendelkezéseit és az Szt. szabályait
kell alkalmazni.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési
díjakról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.
24. §
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
25. §
Hatályát veszti Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes pénzbeli
és természetbeni ellátásokról szóló 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete.
26. §
A rendelet 18. § (7) bekezdését a rendelet hatálybalépésekor fennálló lakásfenntartási támogatásra
való jogosultság esetén is alkalmazni kell az ellátást megállapító határozatban megjelölt jogosultság
időtartamáig.

Szegvári Ernőné sk.
polgármester

Dr. Kárpáti Tibor sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:_________________.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

