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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
31/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásokról szóló 7/2016.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1)
bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1)
bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 58/B § (2) bekezdésében, valamint a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 34.
§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési támogatások helyi szabályairól a
következőket rendeli el:
1. §
A települési támogatásokról szóló 7/2016. (IV.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 11. §a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. §
A rendkívüli települési támogatás fajtái:
a) átmeneti segély,
b) temetési segély,
c) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
d) szülési támogatás,
e) hátralékcsökkentési támogatás.”
2. §
A R. az alábbi alcímmel és 16/A. §-sal egészül ki:
„Szülési támogatás
16/A. §
(1)

A szülőanya a gyermek születésére tekintettel szülési támogatásra jogosult, ha
a) a gyermek születésekor és a kérelem benyújtásakor is rendelkezik Szeged Megyei Jogú
Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel,
b) az újszülöttet saját háztartásában neveli, gondozza,
c) Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén él életvitelszerűen, és
d) a támogatás iránti kérelmét a gyermek születését követő 6 hónapon belül nyújtja be.

(2)

Szülési támogatás egy gyermekre tekintettel egy alkalommal állapítható meg.

(3)
A szülési támogatás összege gyermekenként 25.000,- Ft, melynek kifizetése történhet a
kérelmező által megjelölt lakcímre vagy folyószámlára utalással, illetve pénztári kifizetéssel.
(4)
Amennyiben a szülési támogatásra jogosult anya a támogatás igénybe vételét megelőzően
elhalálozott, úgy a szülési támogatást a gyermeket saját háztartásában nevelő, gondozó apa
igényelheti, ha az (1) bekezdés a) – d) pontjaiban foglalt feltételeknek megfelel.”
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3. §
A R. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § (2) A kérelemhez a szülési támogatás kivételével csatolni kell jövedelemnyilatkozatot és a Sztv.
10. § (2)-(5) bekezdései szerinti jövedelemigazolásokat, valamint a gyógyszertámogatás a temetési
segély és a szülési támogatás kivételével vagyonnyilatkozatot.”
4. §
Átmeneti és záró rendelkezések
E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követően született gyermekek
után igényelt szülési támogatásokra kell alkalmazni.
5. §
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (XI. 24.) önkormányzati
rendelet 2. sz. melléklete a polgármester Közgyűléstől átruházott hatáskörei a szociális és
gyermekvédelmi ágazatban I. hatásköre az alábbi 8. ponttal egészül ki:
„8./ Dönt első fokon a szülési támogatással kapcsolatos ügyekben.”
6. §
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (XI. 24.) önkormányzati
rendelet 3. sz. melléklete a jegyző Közgyűléstől átruházott hatáskörei a szociális ágazatban rész
helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„A jegyző Közgyűléstől átruházott hatáskörei
Szociális ágazatban
1./ Dönt első fokon a rendszeres települési támogatásokkal kapcsolatos ügyekben.
(1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdése, 7/2016. (IV.20.) önkormányzati rendelet 4-10. §-ai)
2./ Dönt első fokon a szülési támogatás kivételével a rendkívüli települési támogatásokkal
kapcsolatos ügyekben.
(1993. évi III. törvény 45. § (3)-(5) bekezdései, 7/2016. (IV.20.) önkormányzati rendelet 11-16. §-ai és
17. §-a)
3./ Dönt első fokon a köztemetés elrendelésével kapcsolatos ügyekben.
(1993. évi III. törvény 48 §-a)
4./ Dönt első fokon az ellátások megtérítésével, az összeg követelésével, elengedésével,
csökkentésével, részletfizetés engedélyezésével kapcsolatos ügyekben.
(7/2016. (IV.20.) önkormányzati rendelet 18. §-a és 22. § (5) bekezdése)
5./ Dönt, amennyiben az ellátott vagy törvényes képviselője a személyi térítési díj összegét vitatja.
(3/2013.(II.27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés, és 8. § (3) bekezdés a) pontja)
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6./ Dönt a bölcsődében és a köznevelési intézményekben biztosított ellátás igénybevétele kapcsán
keletkező díjhátralék méltányosságból történő elengedéséről, csökkentéséről, a részletfizetési
kedvezményről. (3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése)
7./ Dönt a térítési díj hátralék behajtásával, vagy a behajthatatlan hátralék törlésével kapcsolatos
ügyekben. (328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése, 3/2013. (II.27.) önkormányzati
rendelet 8. § (3) bekezdés b) pontja).”

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
jegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. 12. 16. napján tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében

