Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat
1/2008. (II.21.) Kgy. rendelete
a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló
2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.)
1. § (2) bekezdésben, 10. § (1) bekezdésében, 17. § (5) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b)
pontjában, 26. §-ban, 37/B. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, 37/D. § (5) bekezdésében, 38. §
(1) bekezdés c) pontjában és (9) bekezdésében, 43/B. § (1) és (3) bekezdésében, 45. § (1)
bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 50.§ (3) bekezdésében, 55. § (3) bekezdésében, 55/C.
§ (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt.) 18. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdésében, a 21. § (1) bekezdésében, a 148. §
(7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi
támogatásról szóló rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. 1. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendelet hatálya kiterjed Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén
lakcímmel rendelkező
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.
(2)1 A rendelet hatálya kiterjed továbbá a szociális ellátások tekintetében a Sztv. 3. § (3)
bekezdése és a gyermekvédelmi támogatások tekintetében a Gyvt. 4. § (1) bekezdés a)b) pontja szerinti személyekre, akik Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén
lakcímmel rendelkeznek.”
2. §
A R. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő (3)-(4) bekezdés lép:
„(3) Az (1) bekezdésben foglalt együttműködés keretein belül a nem foglalkoztatott személy
a Sztv. 37/D. §-ban és „a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól” szóló 63/2006.
(III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 17. §-ában foglaltakat
figyelembe véve
a) a határozatban közölt családsegítő szolgálatnál nyilvántartásba veteti magát,
b) a beilleszkedési programról írásban megállapodik a családsegítő szolgálattal,
c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat.
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(4)

A beilleszkedést segítő program tartalmazza, hogy a nem foglalkoztatott személy
köteles a családsegítő szolgálattal való kapcsolattartásra.”
3. §

A R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának
időtartama alatt az együttműködési kötelezettségét súlyosan megszegi, akkor a segélyre
való jogosultságát az együttműködési kötelezettség megszegése hónapjának utolsó
napjával kell megszüntetni, kivéve a munkaviszony rendkívüli felmondással történő
megszüntetésének esetét, amikor a jogosultságot a munkaviszony megszűnésének
napjával kell megszüntetni. Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének kell
tekinteni a Sztv. 37/B. §. (2) bekezdés b) pontjában foglaltakon túl, ha:
a) a segélyben részesülő a 7. § (3) bekezdésében megfogalmazott kötelezettségeknek a
jogerős határozat kézhezvétele ellenére egyáltalán nem tesz eleget,
b) a rendszeres szociális segélyben részesülő neki felróható okból a közmunkára,
közhasznú munkára vagy közcélú munkára vonatkozó idézésre nem jelenik meg,
vagy a közvetítés során nem működik együtt,
c) a Sztv. 25. § (4)-(6) bekezdései szerinti felülvizsgálatot a segélyben részesülőnek
felróható ok miatt nem lehet elvégezni.”
4. §
A R. 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. §
(1)

Helyi lakásfenntartási támogatás fajtái:
a) normatív lakásfenntartási támogatás kiegészítése,
b) adósságkezelési szolgáltatáshoz kötődő lakásfenntartási támogatás kiegészítése,
c) önálló ellátásként nyújtott lakásfenntartási támogatás.

(2)

Helyi lakásfenntartási támogatás állapítható meg tulajdonosnak, bérlőnek, albérlőnek és
haszonélvezőnek, ha:
a) Szeged közigazgatási területén lévő lakásban, családi házban él és ott bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, továbbá nem lakás céljára szolgáló
helyiségben él, és
b) 12. §-ban foglalt feltételeknek megfelel.

(3)

Helyi lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható
meg függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak
minősül az albérlet, társbérlet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrésze.

(4)

A helyi lakásfenntartási támogatás folyósítását a tudomásszerzés hónapjának utolsó
napjával kell megszüntetni, ha a jogosultság alapjául szolgáló feltételek nem állnak
fenn.

(5)

Ha kérelmező azon lakcíme megváltozik, amelyre az helyi lakásfenntartási támogatás
folyósításra került, akkor a változás időpontját követő hónap utolsó napjával kell a
támogatásra való jogosultságot megszüntetni.
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(6)

A helyi lakásfenntartási támogatásra való jogosultság feltételeit bejelentés esetén soron
kívül felül kell vizsgálni.”
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5. §
A R. 12. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. §
(1)

Önálló ellátásként nyújtott lakásfenntartási támogatás megállapításánál rászorultnak
tekinthető az, akinek
a) a közös háztartásában élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege kétszeresét,
b) egyszemélyes háztartás esetében a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összege két és félszeresét nem haladja meg,
c) és a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartásban élők havi összjövedelmének
- egy-két személyes háztartás esetén a 20 %-át,
- három és több személyes háztartás esetén a 15 %-át meghaladja.

(2) A támogatás összegének kiszámítása szempontjából az elismert lakásnagyság a Sztv. 38.
§ (4) bekezdésében foglaltakkal egyezik meg”
6. §
A R. 13. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. §
Önálló ellátásként nyújtott lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi
költségének számítása és az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege
megegyezik a Sztv. 38. § (3) bekezdésében foglaltakkal. Albérleti díj költségeihez
megállapított támogatás esetén a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert
lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 125 %-ának szorzata.”
7. §
A R. 14. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. §
(1)

Önálló ellátásként nyújtott lakásfenntartási támogatás összege megegyezik az elismert
havi költség és a 12. § c) pontjában meghatározott összeg különbözetével, amely nem
lehet kevesebb havi 2.500,- Ft-nál, de nem haladhatja meg a havi 10.000,- Ft-ot.
A támogatás összegét 100,- Ft-ra kerekítve kell meghatározni. Az albérleti díj
költségeihez megállapított lakásfenntartási támogatás összege nem lehet magasabb az
albérleti szerződésben rögzített albérleti díj összegénél.

(2)

Önálló ellátásként nyújtott lakásfenntartási támogatás összege – ha e rendelet eltérően
nem rendelkezik – a kérelem benyújtásának hónapjától legfeljebb 12 hónapra állapítható
meg. A megállapított összeg a kérelmező által a kérelemben megjelölt közüzemi
szolgáltató szervnek havonta, a tárgyhó 15. napjáig kerül folyósításra, kivétel az
albérleti díj költségeihez és a tüzelőanyag megvásárlásához megállapított támogatás.
Ezekben az esetekben a támogatás kérelmező részére postai úton kerül kifizetésre annak
a lakásnak a fenntartására, amelyre kérelmező a támogatást megigényelte.”
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8. §
A R. 16. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. §
A normatív lakásfenntartási támogatás mellett kiegészítésként a 10. § (1) bekezdés a)
pontja szerinti lakásfenntartási támogatás is megállapítható, amelynek összege a
12-14. § alapján számított lakásfenntartási támogatás összegének és a normatív
lakásfenntartási támogatás összegének különbözete. Az albérleti díj költségeihez
megállapított kiegészítő lakásfenntartási támogatás összegét úgy kell meghatározni,
hogy a normatív és a kiegészítő lakásfenntartási támogatás együttes összege nem lehet
magasabb az albérleti szerződésben rögzített albérleti díj összegénél. ”
9. §
A R. 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ápolási díjat a Sztv. 25. § (10) bekezdésében, 42. § (3) bekezdésében, valamint ezen
rendelet (5) bekezdésében foglalt kivétellel a jogosultság megszűnésének napjával kell
megszüntetni. A határozott időre megállapított ápolási díj a határozott idő leteltével
külön rendelkezés nélkül megszűnik.”
10. §
A R. 21. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Alkalmankénti átmeneti segély nyújtható különösen:
a) a kérelmezőnél vagy családtagjainál felmerült gyógyszerköltségek támogatásaként,
ahol a gyógyszerköltség igazolása – vagy az eljárás során hivatalból ismert
szakhatósági állásfoglalás – 18 hónapnál nem lehet régebbi;”
11. §
A R. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Temetési segély állapítható meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről
gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles
hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja
létfenntartását veszélyezteti. Temetési segély állapítható meg annak az eltemettetőnek,
aki a kérelmet az elhalálozást követő 6 hónapon belül terjesztette elő. Kivételes
méltánylást érdemlő esetben temetési segély akkor is megállapítható az eltemettetőnek,
ha a fenti határidőn túl, de a temetést követő 3 hónapon belül nyújtotta be kérelmét.
A temetési segély iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségét igazoló eredeti
számlát.”
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12. §
A R. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. §
(1)

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás fajtái:
a) gyermekek átmeneti segélye, a 19-21. § szabályainak megfelelő alkalmazásával,
b) önkormányzat által szeptember hónapban biztosított egyszeri támogatás - amelynek
összege megegyezik a Gyvt. 20/A. §-ban szereplő összeggel - azok részére, akiknek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév szeptember 1jén fennáll,
c) gyermekintézményi étkeztetési térítési díj megfizetéséhez nyújtott támogatás.

(2)

Az (1) bekezdésben szereplő támogatások esetében a jövedelemszámításnál irányadó
időszak:
a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél (pl. munkaviszonyból származó
jövedelem) a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap;
b) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátás, rendszeres társadalombiztosítási,
családtámogatási és szociális ellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap;
c) egyéb jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap.
d) Az a) pontban és a c) pontban foglaltaktól eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi
viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető. Ebben az esetben a
kérelmet megelőző hónap jövedelmét lehet figyelembe venni.”
13. §

A R. 34. § (7)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személyek részére a 10. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti lakásfenntartási támogatás is megállapítható. Az e jogcímhez kötődő
lakásfenntartási támogatás esetén a támogatás havi összegének számítása megegyezik a
Sztv. 38. § (3)-(4) és (6)-(7) bekezdésekben foglalt normatív lakásfenntartási támogatás
összegének kiszámítási módjával. A fentiek alapján megállapított adósságkezelési
szolgáltatáshoz kötődő lakásfenntartási támogatás összegét ki kell egészíteni az önálló
ellátásként nyújtott lakásfenntartási támogatás összegére, melynek kiszámítására a
16. §-a az irányadó.
(8)

Az adósságkezelési szolgáltatáshoz kötődő kiegészítő lakásfenntartási támogatás az
adósságcsökkentési támogatás kezdő hónapjától az adósságkezelési szolgáltatás
időtartamára állapítható meg. A megállapított összeg az adósságcsökkentési
támogatásban résztvevő adósságot kezelő szolgáltató szerveknek havonta utólag,
minden hónap 5. napjáig kerül folyósításra.”
14. §

A R. 39. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az átmeneti segély iránti kérelem elbírálása esetén környezettanulmányt kell lefolytatni.
Nem kell környezettanulmányt lefolytatni, ha hitelt érdemlően bizonyításra kerül, hogy
kérelmezőnél
és/vagy
családtagjainál
fennálló
betegségekből
adódó
gyógyszerköltségekhez, közüzemi szolgáltatóknál jelentkező hátralékok rendezéséhez,
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az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének,
felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatásához, elemi csapás
kárenyhítéséhez igényelték a támogatást, valamint kérelmező és családja lakóhelyét
hivatalból ismerten szociálisan hátrányos körülmények jellemzik, vagy a kérelmező
szabadságvesztés büntetésből egy hónapnál nem régebben szabadult. Minden más
ellátási formánál akkor kell környezettanulmányt lefolytatni, ha az érdemi döntés
meghozatalához – a tényállás tisztázása céljából – a kérelemben benyújtott
nyilatkozatban és/vagy igazolásban szereplő adatok valódiságának vagy a jogosultság
feltételeinek meglétét környezettanulmány útján lehet ellenőrizni.”
15. §
(1)

E rendelet 2008. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépéskor
jogerősen még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

(2)

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 2. § h) pontja, 3. §-a, 11. §-a és a 26. § (5)
bekezdése hatályát veszti.

(3)

A R. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
jegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. február 15. napján tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.
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Az 1/2008. (II.21.) Kgy. rendelet melléklete
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális ellátásokról és
gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelethez
A KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ
IGAZOLÁSOK JEGYZÉKE ELLÁTÁSI FORMÁNKÉNT

1.

Lakásfenntartási támogatás
A Korm. rendelet 20. §-ban foglaltakon túl
a) jövedelemnyilatkozat
b) annak a közüzemi költségnek az utolsó havi számláját vagy igazolását kell csatolni,
amely költséghez a lakásfenntartási támogatást kéri, figyelemmel a 15. §-ra,
c) lakáshasználat jogcímén igazoló okirat vagy annak másolata.

2.

Ápolási díj
A Korm. rendelet 25. §-ban foglaltak szerint.

3.

Átmeneti segély
a) jövedelemnyilatkozat
b) vagyonnyilatkozat (Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint)
c) rendkívüli élethelyzetet igazoló irat, pl.: gyógyszerköltség, tankönyv- és
tanszervásárlás költsége, szolgáltatási díjhátralékról szóló értesítés vagy kifizetetlen
számla,
d) a 21. § (2) bekezdés g) pontjában szabályozott esetben:
da) elemi kár tényét igazoló szakhatóság véleménye,
db) az elemi kárral sújtott ingatlan tulajdonviszonyát, vagy lakáshasználat jogcímét
igazoló okirat vagy annak másolata
e) a 21. § (2) bekezdés h) pontjában szabályozott esetben:
ea) a lakóközösség nyertes pályázatáról szóló értesítés
eb) a lakóközösség kivitelezővel megkötött megállapodásának másolata
ec) a lakástulajdonosra háruló felújítási költségről szóló társasházi közgyűlési
határozat másolata, vagy közös képviselő által kiadott igazolás
ed) közös képviselő által kiadott igazolás a lakástulajdonos által a felújításhoz
önerőként befizetett összegről, ennek hiányában a közös képviselővel kötött
megállapodás az önerő részletfizetésére vonatkozólag
ee) a lakóközösség közös képviselője által megadott számlaszám, amelyre a
megállapított átmeneti segélyt kell utalni
ef) szabadulási igazolás

4.

Temetési segély
A Korm. rendelet 32. §-ban foglaltakon túl
a) jövedelemnyilatkozat
b) vagyonnyilatkozat (Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint)
d) az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolata
e) az életbiztosításról és annak összegéről szóló nyilatkozat

5.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás közül gyermekintézményi étkeztetési térítési díj
támogatás
a) jövedelemnyilatkozat, vagyonnyilatkozat a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 3. sz.
melléklete szerint,
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6.

b) az étkeztetést biztosító gyermekintézmény igazolása arról, hogy a gyermekintézmény
tanulója, illetve a gyermekintézmény javaslata a támogatás odaítéléséhez.
Köztemetés
a) elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolata
b) eredeti halottvizsgálati bizonyítvány
c) amennyiben az elhalálozással kapcsolatban rendőrségi vizsgálat történt, vagy a
háziorvos rendelte el a boncolást rendőrségi engedély szükséges a temetéshez, vagy
hamvasztáshoz
d) hamvasztás esetén nyilatkozat a hamvaszthatóságról, melyet a bejelentő vagy a
hozzátartozó tesz
Amennyiben van temetésre kötelezett személy az előbb felsoroltak, továbbá
e) a jövedelemnyilatkozat, jövedelemről és rendszeres ellátásokról szóló igazolás
f) nyilatkozat arról, hogy tartási szerződéses jogviszonyban állt-e az elhunyttal, illetve
arról, hogy bíróság által tartásra kötelezett-e

7.

Méltányosságból biztosított közgyógyellátás
A Korm. rendelet 35. §-ban foglaltak szerint.

8.

Adósságcsökkentési támogatás
A Korm. rendelet 51. §-ban foglaltakon túl
a) jövedelemnyilatkozat
b) a lakás alapterületét igazoló okirat vagy annak másolata.

