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ellátásokról szóló rendelet
felülvizsgálata

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
KISZOMBOR
Tisztelt Képviselő-testület!
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes pénzbeli és
természetbeni ellátásokról szóló 8/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Rendelet) szabályozza a helyi önkormányzat által biztosított egyes szociális rászorultságtól
függő ellátások formáit, a szociális rászorultságtól függő ellátás iránti kérelem benyújtásának
módját és egyéb eljárási szabályokat, valamint a szociális rászorultságtól függő ellátásokra
vonatkozó jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.
A jelenleg hatályos Rendelet külön szerkezeti egységben tartalmazza az általános és eljárási
rendelkezéseket, a pénzbeli támogatások és a természetbeni támogatások fajtáit.
A támogatások köre:
-Rendkívüli települési támogatás, mely 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.
-Krízis segély
abban az esetben nyújtható, ha azonnali segítségnyújtásra van szükség, mértéke maximum
5.000,- Ft, illetve elemi kár esetén 30.000,- Ft.
-Kamatmentes kölcsön nyújtható 100.000 Ft összegig, amennyiben a kérelmezőnek
meghalt személy eltemettetéséről kell gondoskodnia.
-Temetési segély annak a temettető személynek állapítható meg, akinek családjában
az egy főre jutó jövedelem nem meghaladja a 90.000 Ft-ot, egyedül élő esetén pedig a
105.000 Ft-ot.
-Gyógyszertámogatás
-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,

-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.
-Köztemetés,
- 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.
Egyszemélyes háztartásban - ettől eltérően - az a személy, akinek havi nettó jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 330%-át, és vagyona
nincs.
-Szünidei gyermekétkeztetés a Rendelet alapján az önkormányzat a nyári szünidőben
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére is ingyenesen
biztosítja az egyszeri meleg étkezés lehetőségét.
-Gyermekek karácsonyi támogatása.
A települési önkormányzat központi támogatása az előző években lehetővé tette a
jövedelemhatárok évről-évre történő emelését. Ennek következtében a támogatásra jogosultak
köre minimális bővíthető volt.
A Rendelet felülvizsgálata során figyelembe vettük a települési önkormányzatok szociális,
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak központi támogatásának alakulását, a
támogatások jogosultsági feltételeként meghatározott összegek mértékét, a jogosult személyek
összetételét, jövedelmi helyzetének alakulását.
A felülvizsgálat eredményeként – tekintettel arra is, hogy a szabályozási tárgykört érintően
jelentős jogszabályváltozás sem történt, az önkormányzat anyagi lehetőségeit figyelembe
véve - a Rendelet módosítását nem javaslom.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a Rendelet
felülvizsgálata tárgyában dönteni szíveskedjen.

Kiszombor, 2019. február 21.
Tisztelettel:
Szegvári Ernőné
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az egyes
pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata tárgyú előterjesztést és az
alábbi döntést hozta:
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes pénzbeli és
természetbeni ellátásokról szóló 8/2018.(II.28.) önkormányzati rendeletét felülvizsgálta és a
szociális rászorultságtól függő ellátások formáira, a szociális rászorultságtól függő ellátás
iránti kérelem benyújtásának módjára és egyéb eljárási szabályaira, valamint a szociális
rászorultságtól függő ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételekre, valamint
érvényesítésének garanciáira vonatkozó rendelkezéseket – tekintettel arra is, hogy a
szabályozási tárgykört érintően jelentős jogszabályváltozás sem történt, az önkormányzat
anyagi lehetőségeit figyelembe véve - nem módosítja.

A határozatról értesül:
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoport
- Irattár

