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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat
24/2006. (VI. 27.) 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, 25. § (3) bekezdésében, 26. §-ban, 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) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakcímmel
rendelkező
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre,
c) letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre,
d) a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre.
(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a szociális ellátások tekintetében a Sztv. 3. § (3)
bekezdése és a gyermekvédelmi támogatások tekintetében a Gyvt. 4. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti személyekre, akik Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén
jogszerűen tartózkodnak.”
2. §
A R. 2. §-a kiegészül az alábbi g) és h) ponttal:
„2. § g) egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
h) az igénylő lakcíme az a bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol életvitelszerűen
lakik.”
3. §
A R. 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„6. § (4) Amennyiben a nem foglalkoztatott személy a közcélú munka teljesítését követően
álláskeresési támogatásra nem szerzett jogosultságot, erről igazolást a munkaviszony
megszűnését követő 8 napon belül csatolni kell.”
4. §
A R. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (3) Az (1) bekezdésben foglalt együttműködés keretein belül a nem foglalkoztatott személy a
Sztv. 37/D. §-ában 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
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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.”
5. §
A R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.§ (1)

Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama
alatt az együttműködési kötelezettségét megszegi - ide nem értve a (2) bekezdésben
foglaltakat -, akkor a segély összegét 3 hónapig 75 %-os mértékben kell folyósítani.”
6. §

A R. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, a 17. § kiegészül a következő (3)
bekezdéssel és a korábbi (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre módosul:
„17. § (2) Az ápolási díjat határozatlan időre kell megállapítani, indokolt esetben határozott időre is
megállapítható.
(3) Az ápolási díj megszüntetéséről a jogosultság megszűnésének napjával kell rendelkezni.
A határozott időre megállapított ápolási díj a határozott idő leteltével külön rendelkezés
nélkül megszűnik.”
7. §
A R. 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (4) A 21. § (2) bekezdés d) pontja szerint megállapított átmeneti segélyt a közüzemi
szolgáltatóhoz, a 21. § (2) bekezdés h) pontja szerint megállapított átmeneti segélyt – a
kérelmező által bemutatott önerő részletfizetésére vonatkozó megállapodás megkötését
követően -, valamint a 21. § (2) bekezdés i) pontja szerint megállapított átmeneti segélyt
közös költségként a társasház közös képviselője által megadott számlaszámra kell
utalni.”
8. §
A R. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § (2) Alkalmankénti átmeneti segély nyújtható különösen:
a) a kérelmezőnél vagy családtagjainál felmerült gyógyszerköltségek támogatásaként, ahol
gyógyszerköltség igazolás 1 évnél nem lehet régebbi;
b) gyermeknevelési költségekre, különös tekintettel a beiskolázásra, tankönyv és
tanszervásárlás kiadásaira, a gyermek megnövekedett élelmezési költségére, tavaszi, téli
ruhanemű pótlásához, illetve egyéb - a gyermeket érintő - nagyobb összegű, nem várt és
indokolt kiadásokra;
c) szabadságvesztés büntetéséből egy hónapnál nem régebben szabadult személynek, ha
börtön keresményéből a szükséges kiadásai nem fedezhetők;
d) közüzemi szolgáltatóknál jelentkező, ki nem fizetett számlák, hátralékok rendezéséhez,
előrefizetős áramfogyasztást mérő készülék működtetéséhez;
e) akkor, ha a jövedelem a létfenntartásához nem elégséges, illetve alkalmankénti jelentős
kiadások következtében (pl. tüzelővásárlás, fűtési számla, stb.) a kérelmező pénzbeli
segítségre szorul;
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f) súlyos krízishelyzet megoldásához;
g) akkor, ha elemi csapás (árvíz, belvíz, tűzvész, stb.) következtében lakhatását biztosító
ingatlana, valamint ingósága megrongálódott, és helyrehozatali költségének teljesítése
átmenetileg vagy tartósan a kérelmező és családja létfenntartását veszélyezteti;
h) „Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének,
felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának támogatása” című pályázatot
nyert társasházban élő lakástulajdonos lakásának felújítási költségére;
i) ki nem fizetett közös költség címen keletkezett hátralékok rendezéséhez.”
9. §
A R. 21.§ (5)-(6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„21.§ (5)

Egy naptári éven belül ugyanazon egyedül élő személy, illetőleg család legfeljebb
három alkalommal – kivéve a (6) bekezdésben szabályozottakat - részesülhet átmeneti
segélyben. Az átmeneti segély a (2) bekezdésben felsorolt esetekben egy határozatban
foglalt intézkedéssel, egyösszegű kifizetéssel is megállapítható.

(6)

Egy naptári éven belül ugyanazon egyedül élő személy, illetőleg család a (2) bekezdés
h) pontjában szabályozott esetben négy alkalommal részesülhet átmeneti segélyben,
melynek együttes összege nem lehet magasabb az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összege négyszeresénél. Az átmeneti segély összegének meghatározásakor a
megállapítandó összeget csökkenteni kell a naptári évben az (5) bekezdés alapján már
megállapított segély összegével. Az így kiszámított segély összege nem lehet magasabb
a vállalt önerő összegénél.”
10.§

A R. 22. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § (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
számlaösszesítőt.”
11. §
A R. 23. § b) pontja a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § 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 1-jén
fennáll,”
12. §
A R. 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § (3) A gyermekintézményi étkeztetési térítési díj megfizetéséhez nyújtott támogatás
(továbbiakban: térítési díj támogatás) adható, ha
a) a törvényes képviselő saját háztartásában gyermekintézményi ellátást igénybe vevő
kiskorú gyermeket nevel, aki nem áll átmeneti vagy tartós nevelésben, vagy olyan
fiatal felnőttet nevel, aki középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul;

b)
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a Gyvt. 19. § (4) bekezdése szerinti család
ba) nem rendelkezik a Gyvt. 19. § (7) bekezdésében meghatározott vagyonnal, és
bb) az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összege másfélszeresét, továbbá
bc) önhibáján kívül eső okból olyan rendkívüli szociális nehézséggel terhelt
életkörülmények között él, mely miatt a gyermek(ek) megfelelő élelmezésének
biztosítása veszélyben van.”
13. §

A R. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § (1) A térítési díj támogatásra jogosító időszak (továbbiakban: jogosultsági időszak)
a) bölcsőde esetén legfeljebb egy év,
b) oktatási intézmény (óvoda, iskola) esetén legfeljebb tíz hónap
(szeptember 1-jétől június 30-ig).”
14. §
A R. 25. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § (4) A térítési díj támogatás összege
a) gyermekenként – a b)-d) pontokban foglalt kivétellel – 3.000,- Ft, mely összeg
1.500,- Ft-ra módosul, amennyiben a gyermek részére a gyermekintézmény a Gyvt.
148. § (5) bekezdés b)-d) pontja alapján 50 %-os normatív étkezési kedvezményt
állapít meg.”
15. §
A R. 26. § (4) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki:
„26. § (4) f)

a kedvezményezett gyermek a Gyvt 148. § (5) bekezdés a) pontja alapján
100%-os normatív étkezési kedvezményre szerzett jogosultságot.”
16. §

A R. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. § (1) A jövedelmi viszonyai alapján közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg
méltányosságból annak a személynek, aki a társadalombiztosítási támogatásba
befogadott
a) járóbeteg-ellátás keretében rendelhető gyógyszerek – ideértve a különleges
táplálkozási igényt kielégítő tápszereket is,
b) egyes, külön jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközök, ideértve a
protetikai és fogszabályozó eszközöket is, valamint azok javítása és kölcsönzése,
továbbá
c) az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátások
költségét létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni.
(2) Méltányosságból biztosított közgyógyellátásra jogosult:
a) az egyedül élő személy, ha havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összege kétszeresét, feltéve, hogy a kérelmező havi rendszeres
gyógyszerköltsége meghaladja a jövedelme 10 %-át,
b) a családban élő személy, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege másfélszeresét, feltéve, hogy a
kérelmező havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja a családban az egy főre
jutó havi jövedelem 10 %-át,
c) az, akinek a havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja
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ca) egyedülélő esetén havi jövedelmének 15 %-át,
cb) családban élő személy esetén az egy főre jutó havi jövedelem 20 %-át.”
17. §
A R. 34. § (4) bekezdése hatályát veszti, ennek megfelelően az eredeti (5)-(10) bekezdés számozása
(4)-(9) bekezdésre módosul. Az újraszámozás után a (6) bekezdés és (8) bekezdés helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„34. § (6) A támogatás folyósításának időtartama megegyezik az (5) bekezdés alapján vállalt
önrész megfizetésének időtartamával.
(8) Az adósságkezelési szolgáltatáshoz kötődő lakásfenntartási támogatás, valamint az
adósságkezelési szolgáltatáshoz kötődő kiegészítő helyi 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.
18. §
A R. 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„36. § (1) Az adós az adósságcsökkentési támogatás időtartama alatt adósságkezelési tanácsadás
formájában a Korm. rendelet 53. § (4) bekezdése alapján köteles együttműködni.”
19. §
(1)

E rendelet 2006. július 1. napjával lép hatályba, rendelkezéseit a jogerősen még el nem
bírált ügyekben kell alkalmazni.

(2)

2006. július 1. napjával a 12/2003. (IV. 10.) Kgy. rendeletet módosító 5/2004. (II. 4.)
Kgy. rendelet, a 19/2004. (IV. 15.) Kgy. rendelet, a 33/2004. (VI. 28.) Kgy. rendelet, a
37/2005. (IX. 27.) Kgy. rendelet, a 48/2005. (XI. 15.) Kgy. rendelet hatályát veszti.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
jegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június 23. napján tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.
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MELLÉKLET
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról
szóló 2/2006. (II. 14.) rendeletéhez
38. § (4) bekezdéséhez
ellátási formánként a kérelemhez csatolandó igazolások jegyzéke
1.

Időskorúak járadéka
A kérelmet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 2. sz.
melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

2.

Rendszeres szociális segély
A kérelmet a Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, és
az elbíráláshoz szükséges
a) a közös háztartásban élő gyermek(ek)re vonatkozóan
aa) ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony
fennállásáról szóló igazolás, valamint
ab) a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos
állapotot igazoló irat,
b) egészségkárosodott személy esetén
ba) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértői Intézetének I.
fokú orvosi bizottsága szakvéleményét a munkaképesség csökkenésének
százalékos mértékéről (amennyiben kérelmező már részt vett ilyen vizsgálaton)
vagy
bb) vakok személyi járadékra, illetve fogyatékossági támogatásra való jogosultság
fennállásáról szóló, a folyósító szerv által kiállított igazolás
c) nem foglalkoztatott személy esetén
ca) a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ által rendszeres szociális segély ügyhöz
kiállított igazolás
cb) iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata
cc) az Sztv. 37/A. §-a (3) bekezdésének d) pontjában meghatározott ellátások
megszüntetéséről határozat

3.

Lakásfenntartási támogatás
a) jövedelemnyilatkozat, jövedelemről és rendszeres ellátásokról szóló igazolás
b) lakás alapterületét, lakáshasználat jogcímét igazoló okirat vagy annak másolata
c) annak a közüzemi költségnek az utolsó havi számláját kell csatolni, amely költséghez a
lakásfenntartási támogatást kéri

4.

Ápolási díj
A kérelmet a Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani,
melyhez mellékelni kell
a) a Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerinti háziorvos által kiállított igazolást és
szakvéleményt
b) a Sztv. 42. § (1) bekezdés a) pont aa)-ac) alpontjában meghatározott tény fennállása
esetén az intézmény vezetője által kiállított Korm. rendelet 6. sz. melléklete szerinti
igazolást
c) rendszeres pénzellátás esetén az utolsó havi összegről szóló igazolás/szelvény
d) 4 órás foglalkoztatásról szóló munkáltatói igazolás
e) fizetés nélküli szabadság igénybevételét engedélyező munkáltatói igazolás

5.

Átmeneti segély
a) jövedelemnyilatkozat
b) jövedelemről és rendszeres ellátásokról szóló igazolás
c) vagyonnyilatkozat
d) rendkívüli élethelyzetet igazoló irat, pl.: gyógyszerköltség, tankönyv- és tanszervásárlás
költsége, elemi kár tényét igazoló szakhatóság véleménye, szolgáltatási díjhátralékról
értesítés stb.
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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
6.

Temetési segély
a) jövedelemnyilatkozat
b) jövedelemről és rendszeres ellátásokról szóló igazolás
c) vagyonnyilatkozat
d) eredeti temetési számla, vagy a szolgáltatást végző és a megrendelő közötti
megállapodás
e) az eltemetett személy halotti anyakönyvi kivonatának másolata
f) a biztosításról és annak összegéről szóló igazolás

7.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás közül gyermekintézményi étkeztetési térítési díj
támogatás
a) jövedelemnyilatkozat
b) jövedelemről és rendszeres ellátásokról szóló igazolás
c) vagyonnyilatkozat
d) az étkeztetést biztosító gyermekintézmény igazolása arról, hogy a gyermekintézmény
tanulója, illetve a gyermekintézmény javaslata a támogatás odaítéléséhez

8.

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
f) jövedelemről és rendszeres ellátásokról szóló igazolás
g) nyilatkozat arról, hogy tartási szerződéses jogviszonyban állt-e az elhunyttal, illetve
arról, hogy bíróság által tartásra kötelezett-e

9.

Méltányosságból biztosított közgyógyellátás
A kérelmet a Korm. rendelet 9. sz. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani és az
elbíráláshoz szükséges a havi rendszeres gyógyító ellátásokról a Korm. rendelet 10. sz.
melléklete alapján kiállított háziorvosi igazolás

10.

Adósságcsökkentési támogatás
a) jövedelemnyilatkozat
b) jövedelemről és rendszeres ellátásokról szóló igazolás
c) lakás alapterületét, lakáshasználat jogcímét igazoló okirat vagy annak másolata
d) kérelmező nyilatkozata az adósságkezelési tanácsadáson való részvételéről és a vállalt,
legalább 25 %-os önrész megfizetéséről, annak idejéről
e) a közüzemi szolgáltató igazolását az adósság összegéről és keletkezésének időszakáról
f) a hitelező(k) és az adós adósságkezelési szolgáltatásban való részvételére kötött
megállapodást
g) a kérelmező nyilatkozata az adatvédelem feloldásáról

