Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
1/2009. (III.03.) Kgy. rendelete
a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról
szóló 2/2006. (II.14.) Kgy. rendelet módosításáról
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 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) bekezdésében, 10. §
(1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 26. §-ban, 37/D. (3) bekezdésében, 38. § (1) bekezdés c)
pontjában és (9) bekezdésében, 43/B. § (1) és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 46. § (1)
bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 55. § (3) bekezdésében, 55/C. § (1)
bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében, 58/B. § (2) 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, 21. § (1) bekezdésében, a
148. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a
szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II.14.) Kgy. rendelet
(továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A R. a következő 3. §-sal egészül ki:
„3. §
(1) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre, amelynek
feladata a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepció, valamint az aktív korúak
ellátásában részesülők közfoglalkoztatásával összefüggő terv véleményezése.
(2)A Szociálpolitikai Kerekasztal létszáma 11 fő, tagjai:
 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Egészségügyi és Szociális Bizottságának elnöke
 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Közfoglalkoztatási Bizottságának elnöke
 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Dr. Waltner Károly Otthon igazgatója
 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi igazgatója
 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ igazgatója
 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény igazgatója
 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Helyi Fogyatékosügyi Fóruma képviselője
 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa képviselője
 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél-alföldi Régió képviselője
 Állami Gondoskodásban élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány (ÁGOTA)
elnöke
 Szegedi Ősz Idősotthon intézményvezetője
(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal elnökét az alakuló ülésen a kerekasztal jelenlévő tagjainak
többségi szavazatával választják meg.
(4) A Szociálpolitikai Kerekasztal legalább évente egy alkalommal ülést tart, tagjai határozzák meg
működésének rendjét.
(5) A Szociálpolitikai Kerekasztal működése során az ügyviteli feladatokat a Szociális,
Családvédelmi és Egészségügyi Iroda (továbbiakban: Iroda) látja el.”
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2. §
A R. 5. § előtti alcím helyébe a következő alcím kerül:
„Aktív korúak ellátása”
3. §
A R. 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. §
(1) A Sztv. 37/B. § (1) bekezdés b)-c) pontjai szerinti aktív korúak ellátására jogosult rendszeres
szociális segélyben részesülő (továbbiakban: rendszeres szociális segélyben részesülő) személy a
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatával
(továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) köteles együttműködni.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt együttműködés keretein belül a rendszeres szociális segélyben
részesülő 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 (továbbiakban: Korm. rendelet) 17. §-ában foglaltakat figyelembe véve
a) a határozatban megjelölt Családsegítő Szolgálat szervezeti egységénél nyilvántartásba veteti
magát,
b) a beilleszkedési programról írásban a Családsegítő Szolgálattal megállapodik,
c) a beilleszkedést segítő programban foglaltakat teljesíti.
(3) A beilleszkedést segítő program tartalmazza, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő
személy köteles a Családsegítő Szolgálattal való kapcsolattartásra.
(4) A beilleszkedést segítő program a rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális
helyzetéhez, mentális és egészségi állapotához igazodva tartalmazhatja az egyéni képességeket
fejlesztő vagy az életmódot formáló, illetve munkavégzésre irányuló felkészítő
a) tanácsadáson és/vagy
b) csoportos foglalkozáson való részvételt.
(5) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy részéről az együttműködés megszegésének
minősül, ha:
a) a Családsegítő Szolgálatnál nyilvántartásba vétel céljából nem jelenik meg,
b) a megállapodásban foglalt időpontokban a Családsegítő Szolgálatnál nem jelenik meg és
távolmaradását nem igazolja,
c) a beilleszkedési programban foglaltakat nem teljesíti.
(6) A Családsegítő Szolgálat beilleszkedést segítő programban foglaltak végrehajtása érdekében
más intézménnyel, szervezettel is megállapodást köthet.”
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4. §
A R. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. §
Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő nem köti meg a beilleszkedési programról szóló
megállapodást, vagy az általa vállalt beilleszkedési programban foglaltaknak nem tesz eleget, akkor
a Családsegítő Szolgálat értesíti az Irodát.”
5. §
A R. 10. § (5)-(6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Ha a helyi lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás
folyósításának időtartama alatt megváltozik, akkor a támogatást a változást követő hónap első
napjától meg kell szüntetni.
(6) Ha a helyi lakásfenntartási támogatásban részesülő személy meghal, akkor a támogatást a
halálesetet követő hónap első napjától meg kell szüntetni.”
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. §
(1) A R. 21. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A (2) bekezdés h) pontjában meghatározott átmeneti segély ugyanazon lakásra csak egy
lakástulajdonosnak és egy nyertes pályázatra csak egy alkalommal állapítható meg, függetlenül a
lakás tulajdonosainak számától és a tulajdonos személyének változásától, feltéve, hogy a kérelem a
nyertes pályázatról szóló értesítést követően a vállalkozói szerződés megkötésétől számított 6
hónapon belül került benyújtásra. ”
(2) A R. 21. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A (2) bekezdés d) és i) pontjában meghatározott átmeneti segély abban az esetben állapítható
meg, ha a hátralék a kérelmező vagy a kérelemben feltüntetett családtagja nevén szerepel.”

4
8. §
A R. 25. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A térítési díj támogatás a jogosultsági időszak alatt havonta az adott hónap első munkanapján
kerül átutalásra,
a) az önkormányzat által fenntartott bölcsődék esetében a Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzat Bölcsődéi;
b) az önkormányzat által fenntartott óvodák, általános iskolák, a szakiskolák,
szakmunkásképző- és középiskolák esetében a Nevelési-oktatási Intézmények
Gazdasági Szolgálata;
c) nem önkormányzati fenntartású gyermekintézmények esetében az intézmény
számlaszámára.”
9. §
(1) A R. 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az elhunyt személynek közköltségen történő eltemettetéséről (továbbiakban: köztemetés) kell
gondoskodni – a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül –, ha Szeged
közigazgatási területén hunyt el és nincs vagy nem lelhető fel a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 20. § (1) bekezdésben foglalt személy (továbbiakban: temetésre köteles
személy), illetve a temetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.”
(2) A R. 27. § (3)-(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A temetésről a temetésre köteles személynek kell gondoskodni.
(4) Ha a (3) bekezdésben foglaltaknak az érintett személy nem tesz eleget, Szeged Megyei Jogú
Város Polgármestere felszólítja ez irányú kötelezettségének teljesítésére. Amennyiben a temetésre
köteles személy a felszólítás kézhezvételét követő 5 naptári napon belül nem tesz eleget a
felszólításnak, akkor az elhunytat közköltségen kell eltemetni. A temetésre köteles személyt a
temetés helyéről és idejéről értesíteni kell.
(5) Az elhunytat a temetésre köteles személy kérelmére az általa megjelölt temetési helyre kell
temetni, ha Szeged Megyei Jogú Város köztemetőjében a megjelölt temetési hely felett a
kérelmezőnek rendelkezési joga van. Ezzel kapcsolatos többletköltségeket a köztemetés
szolgáltatásába be kell számítani. A hamvakat tartalmazó urnát a temetésre köteles személynek kérésére - ki kell adni. Amennyiben az urnát a megjelölt időpontig nem viszik el, akkor meg kell
rendelni a temetést.”
10. §
A R. 28. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A köztemetés költségeit hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél kell
bejelenteni, vagy hagyaték, illetve hagyatéki eljárás hiányában a temetésre köteles személyt
(személyeket) a köztemetés költségeinek megtérítésére kell kötelezni.
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(2) Hagyaték hiányában a Polgármester a visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését
követő 30 napon belül kérelemre, méltányosságból engedélyezhet:
a) részletfizetést, ha a temetésre köteles
aa) egyedülélő esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege
háromszorosát nem éri el, vagy
ab) családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összege két és félszeresét nem éri el,
b) a visszafizetési kötelezettség 60 %-ig csökkentést, ha a temetésre köteles
ba) egyedülélő esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege két
és félszeresét nem éri el, vagy
bb) családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összege kétszeresét nem éri el,
c) elengedést, ha a temetésre köteles
ca) egyedülélő esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege
kétszeresét nem éri el, vagy
cb) családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének másfélszeresét nem éri el.”
11. §
(1) A R. 34. § (7)-(9) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) Az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy részére a Sztv. 38. § (5) bekezdése
alapján megállapított lakásfenntartási támogatás mellett a 10. § (1) bekezdés b) pont szerinti
lakásfenntartási támogatás is megállapítható. A megállapított lakásfenntartási támogatás összegét ki
kell egészíteni az önálló ellátásként nyújtott lakásfenntartási támogatás összegére, melynek
kiszámítására a 16. § az irányadó.
(8) A (7) bekezdés szerinti 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.
(9) Az adósságcsökkentési támogatás megállapításának időpontjától a korábban folyósított
lakásfenntartási támogatást meg kell szüntetni és a (7) bekezdés szerinti lakásfenntartási támogatást
kell megállapítani. Amennyiben a korábban folyósított lakásfenntartási támogatás összege a (7)
bekezdés szerinti lakásfenntartási támogatás megállapításakor az adott hónapra már jogszerűen
átutalásra került, akkor ennek visszafizetésétől el kell tekinteni.”
(2) A R. 34. § a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Ha a „Védőernyő a Díjhátralékosokért” alapítvány az adósságcsökkentési támogatásban
részesülő személy önrészét egy összegben kifizeti, az önkormányzat által vállalt hányad továbbra is
az eredetileg megállapított ideig kerül folyósításra. Az adósságcsökkentési támogatásban részesülő
személy kérésére és a Családsegítő Szolgálat javaslatára az önkormányzat által megállapított
támogatás egy összegben is kiutalható.”
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12. §
(1) A R. 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az adósságcsökkentési támogatás iránti kérelmet egy háztartáson belül bármelyik nagykorú
személy benyújthatja. Az adósságcsökkentési támogatás csak egy kérelemre állapítható meg,
függetlenül a lakásban egy háztartásban élő személyek számától.”
(2) A R. 35. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A részletfizetési megállapodás hiányában az adósságcsökkentési támogatás nem folyósítható.
Ha az adós a részletfizetési megállapodás megkötésére vonatkozó felszólítás közlésétől számított 15
napon belül a részletfizetési megállapodás megkötésének nem tesz eleget, akkor az
adósságcsökkentési támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni.”
13. §
(1) A R. 38. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Árvíz vagy belvíz okozta károkra igényelt átmeneti segélyt akkor lehet elemi csapás okozta
kárként elbírálni, ha a kérelmet a kihirdetett árvíz- vagy belvíz-védekezési készültség ideje alatt és
azt követő 30 napon belül nyújtották be. Egyéb elemi csapás (pl. tűzvész, szélvihar, felhőszakadás,
stb.) esetén a kérelem benyújtásának határideje az elemi csapás bekövetkeztét követő 30 naptári
nap.”
(2) A R. 38. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A közigazgatási eljárásban elektronikus úton is gyakorolható eljárási cselekményekről szóló
28/2008. (VI.30.) Kgy. rendelet 2. §-ban megfogalmazott ügytípusokban az ügyintézés elektronikus
úton is lefolytatható.”
14. §
(1) A R. 43. § (4) bekezdés c)- d) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„c) a Sztv. 37/D. § (1) bekezdése alapján a Sztv. 37/B. § (1) bekezdés b) és c) pontjai szerinti
rendszeres szociális segélyben részesülő személyeket érintő együttműködésre kijelölt szerv, Szegedi
Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ közötti megállapodások létrehozásával,
d) a Sztv. 37/C. § (4) bekezdése alapján a rendszeres szociális segélyben részesülő személlyel
történő megállapodások megkötésével,”
(2) A R. 43. § (4) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„i) a Sztv. 48. § alapján a közköltségen történő eltemettetéssel és a köztemetés költségeinek
hagyatéki teherként való bejelentésével, a köztemetés költségeinek visszaigénylésével, a
visszakövetelt köztemetési költség részletfizetésének, elengedésének és az összeg csökkentésének
engedélyezésével,”
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15. §
A R. mellékletének 3. pont ef) pontja f) pontra változik:
„f) szabadulási igazolás”
16. §
Záró rendelkezések
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben kell
alkalmazni.
(2)A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 2. § c), d) és e) pontja, 6. §, 9. §, 10. § (4)
bekezdése hatályát veszti.
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polgármester
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címzetes főjegyző
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