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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
7/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásokról szóló 7/2016.(IV.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 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, 132. § (4) bekezdés g) pontjában,
valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésére vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. §
A települési támogatásokról szóló 7/2016. (IV.20.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„c)
díjhátralék: lakbérhátralék, lakáshasználati díj hátralék, közös költség
hátralék, víz és csatornahasználati, vagy távhő-szolgáltatási díjtartozás;”
2. §
(1) A Rendelet 5. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás
tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség (továbbiakban
együtt lakás) fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez havi
rendszerességgel nyújtott hozzájárulás.
(2)
Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 74.100,- Ft-ot, és a háztartás tagjai
egyikének sincs vagyona, valamint az az egyedülélő személy, akinek havi jövedelme
nem haladja meg a 91.200,-Ft-ot, és vagyona nincs.
(3)

A lakhatási támogatás havi alapösszege jövedelemkategóriák szerint az alábbi:
Egy főre jutó jövedelem
39.900,- Ft-ig
39.901,- Ft-tól 59.850,- Ft-ig
59.851,- Ft-tól 74.100,- Ft-ig
egyedülélő személy esetén:
74.101,-Ft-tól 91.200,-Ft-ig

Havi alapösszeg
5.000,- Ft
4.000,- Ft
3.000,- Ft
2.000,-Ft”
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(2) A Rendelet 6. § (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A lakhatási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában
kell biztosítani a lakbérhez, a lakáshasználati díjhoz - ha a kérelmező önkormányzati
lakás bérlője vagy jogcím nélküli lakáshasználója -, a vízfogyasztás és
csatornahasználat díjához, a közös költséghez, valamint a távhő-szolgáltatás
díjához. Kivételesen pénzbeli ellátás formájában is biztosítható a lakhatáshoz
kapcsolódó egyéb rendszeres költségek enyhítése céljából.
(4)
A támogatás kizárólag az Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.-hez
folyósítható, ha a kérelmező szociális alapon bérbe adott önkormányzati lakás
bérlője vagy jogcím nélküli lakáshasználója.”
3. §
(1) A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Gyógyszertámogatásra való jogosultság állapítható meg annak a személynek,
aki a krónikus betegségére tekintettel a járóbeteg-ellátás keretében rendelhető
vényköteles gyógyszerek, továbbá a különleges táplálkozási igényt kielégítő
tápszerek, kötszerek, felnőtt inkontinencia pelenkák és cukorbeteg kérelmező
esetén a vércukorszint mérésére szolgáló tesztcsík és tű költségét (továbbiakban
együtt gyógyszerköltség) létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni.”
(2) A Rendelet 8. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 91.200,- Ft-ot,
és”
(3) A Rendelet 9. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A gyógyszertámogatás havi összege a kérelmező igazolt havi rendszeres
gyógyszerköltsége 100 forintra felfelé kerekítve, de nem lehet magasabb az alábbi,
jövedelemkategóriák szerinti összegeknél:
Egy főre jutó jövedelem
59.850,- Ft-ig
59.851,- Ft-tól 74.100,- Ft-ig
74.101,- Ft-tól 91.200,- Ft-ig

Havi, maximum összegek
Egyedülélő
Családban élő
11.000,- Ft
9.000,- Ft
9.000,- Ft
7.000,- Ft
7.000,- Ft
5.000,- Ft.

(2)
Az egy családban élő személyek részére gyógyszertámogatás címén folyósított
ellátás együttesen havonta nem haladhatja meg a 18.000,- Ft-ot.”
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4. §
(1) A Rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Kérelemre átmeneti segély állapítható meg:
a)
az egyedülélő személynek, amennyiben havi jövedelme a 71.250,- Ftot, illetve a 13. § (1) bekezdés e) pontjában szabályozott esetben a 91.200,Ft-ot,
b)
a családban élő személynek, ha az egy főre jutó havi jövedelem az
51.300,- Ft-ot, illetve a 13. § (1) bekezdés e) pontjában szabályozott esetben a
74.100,- Ft-ot
nem haladja meg, és az egyedülélő személy, illetve a családban élő személyek
vagyonnal nem rendelkeznek.”
(2) A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az átmeneti segélyek összege – a 13. § (1) bekezdés e) pontjában szabályozott
eset kivételével – egyedülélő kérelmezőnként, illetve családonként – egy naptári
évben legfeljebb 30.000,- Ft lehet.”
5. §
A Rendelet 15. § (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Temetési segélyre jogosult az az eltemettető, akinek családjában az egy főre
jutó havi jövedelem a 91.200,- Ft-ot nem haladja meg.
(5)
A temetési segély összege 50.000,- Ft, melynek kifizetése történhet a
kérelmező által megjelölt lakcímre vagy folyószámlára utalással, illetve pénztári
kifizetéssel.”
6. §
A Rendelet 16. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás az önkormányzat által tárgyév
március, május és október hónapjában biztosított 6.500,- Ft összegű támogatás azok
részére, akiknek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a
kifizetés hónapjának első napján fennáll.
(2)
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a szülő, törvényes képviselő részére
postai úton kell kifizetni tárgyév március, május és október 15-ig.”
7. §
A Rendelet 16/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Szülési támogatás állapítható meg az örökbefogadó szülőnek és a személyes
gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek
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gyámja kivételével a gyámnak is, amennyiben az (1) bekezdés a)-d) pontjaiban
foglalt feltételeknek megfelel, és a szülési támogatásra való jogosultságát az
örökbefogadást engedélyező, vagy gyámrendelő határozattal igazolja.”
8. §
(1) A Rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Hátralékcsökkentési támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek
díjhátraléka legalább 6 havi, melynek összege meghaladja a 60.000,- Ft-ot, és
a) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
74.100,- Ft-ot és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,
b) egyedülélőként a havi jövedelme nem haladja meg a 91.200,-Ft-ot és
vagyona nincs.”
(2) A Rendelet 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A hátralékcsökkentési támogatás összege a befizetett önrész kétszerese, de
nem lehet több, mint a hátralék és a befizetett önrész különbözete, azzal, hogy a
támogatás összege legfeljebb 100.000,- Ft.”
9. §
A Rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Sztv. 48. § (3) bekezdés b) pontjában szabályozott esetben a köztemetés
költségeinek megtérítésére kötelező véglegessé vált határozat kézhezvételét követő
30 napon belül benyújtott kérelemre, különös méltányosságból engedélyezhető
a) a köztemetés költségének elengedése vagy csökkentése, ha az
eltemettetésre köteles személy
aa) egyedülélő és havi jövedelme a 91.200,- Ft-ot nem éri el, vagy
ab) családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 71.250,- Ft-ot nem éri el,
b) a köztemetés költségének részletekben történő törlesztése, ha az
eltemettetésre köteles személy
ba) egyedülélő és havi jövedelme a 142.500,- Ft-ot nem éri el, vagy
bb) családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 114.000,- Ft-ot nem éri
el.”
10. §
(1) A Rendelet 19. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A települési támogatás iránti kérelem az Iroda által készített és az
önkormányzat honlapján (www.szegedvaros.hu) közzétett, valamint az Iroda
ügyfélszolgálatain hozzáférhető nyomtatványon nyújtható be.
(2)
A
kérelemhez
a
szülési
támogatás
kivételével
csatolni
kell
jövedelemnyilatkozatot és a Sztv. 10. § (2)-(5) bekezdései szerinti
jövedelemigazolásokat, valamint lakhatási támogatás, átmeneti segély és
hátralékcsökkentési támogatás esetén vagyonnyilatkozatot.”
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(2) A Rendelet 19. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) lakhatási támogatás esetén a fogyasztó és fogyasztási hely azonosítót tartalmazó
számlát, vagy a társasház bankszámlaszámát tartalmazó igazolást, önkormányzati
bérlakás esetén a lakbérközlőt, és az esetleges díjhátralékról kiállított igazolást;”
(3) A Rendelet 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) E rendeletben szabályozott rendszeres települési támogatások esetén a
jogosult bejelentése vagy hivatalból történő tudomásszerzés alapján az ellátásra
való jogosultság felülvizsgálatának elrendelésére van lehetőség. Amennyiben a
felülvizsgálat eredményeként a támogatás összege megváltozik, az új összeget a
bejelentést vagy a tudomásszerzést követő hónaptól kell folyósítani.”
(4) A Rendelet 22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) E rendeletben szabályozott ellátási formáknál a jogosulatlanul és
rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítését elrendelő véglegessé vált
határozat kézhezvételét követő 30 napon belül kérelemre, méltányosságból
engedélyezhető
a) a visszakövetelt összeg elengedése vagy csökkentése, ha a kötelezett
személy
ba) egyedülélő és havi jövedelme a 71.250,- Ft-ot nem éri el, vagy
bb) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az 51.300,- Ft-ot nem éri
el;
b) részletfizetés, ha a kötelezett személy
aa) egyedülélő és havi jövedelme a 91.200,- Ft-ot nem éri el, vagy
ab) családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 71.250,- Ft-ot nem éri
el.”
11. §
A Rendelet
a) 3. § (2) bekezdésében a „Bölcsődéi” szövegrész helyébe a „Bölcsődéi és
Gyermekjóléti Központja” szöveg,
b) 20. § (1) bekezdés b) pontjában „a munkaügyi kirendeltség” szövegrész
helyébe „az állami foglalkoztatási szerv” szöveg
lép.
12. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba
lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes főjegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. február 16. napján tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

Közgyűlése

a

