
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
az idősek 2019. évi egyszeri támogatásáról szóló 

11/2019. (IX. 26.) 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 rászoruló 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 a rászoruló 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) 1950. 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. 
 

4. § 
 
(1) A támogatás iránti kérelmet 2019. 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 pénzbeli támogatás formájában kerül kifizetésre 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/jogosult. 
(6) A támogatás 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 2019. december 31-én hatályát veszti. 
 

Szegvári Ernőné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester       jegyző 

 
 
A rendelet kihirdetésének időpontja: 2019. szeptember 26. 
     

 
Dr. Kárpáti Tibor 

          jegyző 
 
 


