Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat
34/2007. (IX. 19.) 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. 7. § (5) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7. § (5) c) a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szegedi Regionális Kirendeltségénél
(továbbiakban: Munkaügyi Központ) álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét és
elhelyezkedése, esetleges átképzése, továbbképzése érdekében a Munkaügyi Központtal
való együttműködést.”
2. §
A R. 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„13. §

A helyi 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.”
3. §

A R. 14. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„14. §. (1) A helyi 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) A helyi 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.”

4.§
A R.16. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) A Sztv. 38. § alapján megállapított normatív lakásfenntartási támogatás mellett
kiegészítésként helyi lakásfenntartási támogatás is megállapítható, amelynek összege a
14. § (1) bekezdés alapján számított helyi lakásfenntartási támogatás összegének és a
normatív lakásfenntartási támogatás összegének különbözete. Az albérleti díj
költségeihez megállapított helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatás összegét úgy kell
meghatározni, hogy a normatív és a helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatás együttes
összege nem lehet magasabb az albérleti szerződésben rögzített albérleti díj összegénél.
A kiegészítésként megállapított helyi lakásfenntartási támogatás összegét 100 Ft-ra
kerekítve kell meghatározni.”
5. §
A R.17 §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
„17. § (6) A családi jövedelemszámításnál az ápolási díjat igénylő személynek a kérelem
benyújtását megelőzően keresőtevékenységből származó jövedelmét figyelmen kívül
kell hagyni, amennyiben a keresőtevékenység az ápolási tevékenység miatt szűnik meg.”
6. §
A R. 21. § (2) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„21. § (2) d) közüzemi szolgáltatóknál fennálló hátralékok
áramfogyasztást mérő készülék működtetéséhez;”

rendezéséhez,

előrefizetős

7. §
A R. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § (3) Alkalmankénti átmeneti segély összege legalább 2.000,- Ft legfeljebb az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összege. A (2) bekezdés g) pontjában szabályozott esetben
a segély összege legalább 10.000,- Ft, legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének tizenötszöröse, ugyanakkor nem lehet magasabb, mint a
helyreállítási költség 90%-a. Az így megállapítandó összegből a biztosító által fizetett
kártérítést le kell vonni. A kár mértékének megállapításához elfogadható a szakhatóság
véleménye, a helyreállítást vállaló szakember igazolása, valamint a biztosító szakembere
által kiadott igazolás.”
8. §
A R. 21. § (4) bekezdése kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
„21. § (4) Az elemi csapás kárenyhítése címén megállapított összeg felhasználásának 50%-át a
lakhatást biztosító ingatlanra, ingóságra fordított helyrehozatali vagy egyéb költségeket
számlákkal kell igazolni. Az elszámolás határidejét az ügyféllel kötött egyezség alapján
határozatban kell szerepeltetni. Az elszámolás nem teljesítése vagy részbeni teljesítése
esetén az el nem számolt összeget vissza kell fizetni.
A (2) bekezdés g) pontjában meghatározott átmeneti segély ugyanazon lakásra és
ugyanazon elemi kárra egy alkalommal állapítható meg.”
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9. §
A R. 29. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„29. § (2) Méltányosságból biztosított közgyógyellátásra jogosult az
a)
aa)

az egyedül élő személy, akinek
a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
kétszeresét, feltéve, hogy a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátásának az
egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja (továbbiakban: rendszeres gyógyító
ellátás költsége) meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %át,
ab) a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
háromszorosát, feltéve, hogy a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátás költsége
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át,

b) a családban élő személy, akinek
ba) az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének másfélszeresét, feltéve, hogy a kérelmező havi rendszeres gyógyító
ellátás költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át,
bb) az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének háromszorosát, feltéve, hogy a kérelmező havi rendszeres gyógyító
ellátás költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %át.”
10. §
A R. 35. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„35. § (2) A kérelem az arra rendszeresített formanyomtatványon a Családsegítő Szolgálatnál
nyújtható be. A kérelemhez csatolni kell az adósságkezelési tanácsadó javaslatát a
kérelmező adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonására.”
11. §
A R. 37. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„37. § (1) Adósságcsökkentési támogatás és az ahhoz kötődő lakásfenntartási támogatás
folyósítását meg kell szüntetni a Sztv. 55/B §-ban foglaltak alapján.”
12. §
A R. 39. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„39. § (4) Környezettanulmány lefolytatása átmeneti segély esetén szükséges. Minden más ellátási
formánál nem kell végezni környezettanulmányt, kivéve, ha az érdemi döntés
meghozatalához – a tényállás tisztázása céljából – a kérelemben benyújtott
nyilatkozatban és igazolásban szereplő adatok valódiságának vagy a jogosultság
feltételeinek meglétét környezettanulmány útján kell ellenőrizni. Kivételt képez továbbá
ha átmeneti segély esetén hitelt érdemlően bizonyításra kerül, hogy kérelmezőnél és
családtagjainál fennálló betegségekből adódó gyógyszerköltségekhez; közüzemi
szolgáltatóknál jelentkező, hátralékok rendezéséhez, 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.”
13. §
A 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.
14. §
E rendelet kihirdetése napjával lép hatályba, rendelkezéseit a jogerősen még el nem bírált ügyekben
kell alkalmazni.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
jegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. szeptember 14. napján tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.
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34/2007. (IX. 19.) Kgy. rendelet melléklete
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról
szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet 38. § (4) bekezdéséhez az 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, 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
g) a 21. § (2) bekezdés g) pontjában szabályozott esetben:
ga) elemi kár tényét igazoló szakhatóság véleménye,
gb) az elemi kárral sújtott ingatlan tulajdonviszonyát igazoló okirat vagy annak másolata
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
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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) kérelmező nyilatkozata az adatvédelem feloldásáról
h) az adós és az adósságkezelési tanácsadó között megkötött együttműködési megállapodás

