Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
43/2009. (XII.15.) 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/B. § (3) bekezdésében, 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, 132. § (4) bekezdés, 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. 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § b) környezettanulmány (helyzetértékelés): a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 56-57/B. §-a szerinti
helyszíni szemle, amelynek célja kérelmező szociális, családi és vagyoni viszonyainak
ellenőrzése, kötelezettségei teljesítésének vizsgálata. Készítésében a Szegedi Kistérség Többcélú
Társulása Humán Szolgáltató Központ szociális munkás családgondozó szakemberei is részt
vehetnek;”
2. §
A R. 2. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a 2. § kiegészül a következő h) ponttal:
„2. § g) lakbér, albérleti díj: bérleti és albérleti szerződésben meghatározott havi lakáshasználati díj,
ide nem értve a lakásfenntartási költségeket;
h) elemi kár: időjárással összefüggésbe hozható esemény hatására bekövetkező kár különösen árvíz,
belvíz, tűzvész, szélvihar, felhőszakadás stb.;”
3. §
A R. a következő 5. §-sal egészül ki:
„5. § (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy az ellátásra való jogosultság időtartama alatt
rendszeres szociális segélyre jogosult, ha
a) legalább 30%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és erről az Országos
Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetnek az egészségkárosodás minősítését
tartalmazó érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalást vagy szakvéleményt csatol, vagy
b) pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége a közfoglalkoztatásban való részvételét
akadályozza vagy kizárja, és erről szakorvosi véleményt csatol, vagy
c) gyermeket vár, és ezt terhesgondozási könyvvel igazolja, vagy
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d) Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálat
javaslatának figyelembevételével, amennyiben a közcélú foglalkoztatásra irányuló
munkaviszonyt azért nem létesített, mert a munkaköri alkalmassági vizsgálaton 12 hónapon
belül legalább 2 alkalommal „nem alkalmas” minősítést kapott.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogosultak a Sztv. 35. § (1) bekezdésében foglalt együttműködésre
nem kötelesek, esetükben a Sztv. 37/C. §-ának és 37/D. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.”
4. §
A R. a következő 6. §-sal egészül ki:
„6. § (1) Amennyiben az 5. § (1) bekezdés szerinti valamely feltétel az aktív korúak ellátására való
jogosultság megállapítását követően következik be, a jogosult részére a rendszeres szociális segélyt
a feltétel bekövetkezésének időpontját követő hónap első napjától kell folyósítani.
(2) Ha az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feltétel már nem áll fenn, vagy az aktív korúak
ellátására jogosult személy az egészségi állapotának javulása miatt közcélú munkában való
részvételének biztosítását kéri, és az állapotváltozást szakorvosi, vagy háziorvosi véleménnyel
igazolja, a feltétel megszűnését, illetve az orvosi véleménynek az Irodára történő beérkezését
követő hónap első napjától a Sztv. 35. § (1) bekezdése szerinti együttműködési kötelezettséget kell
előírni. A feltétel megszűnésének hónapjára - amennyiben az aktív korúak ellátására való
jogosultság továbbra is fennáll - rendszeres szociális segély jár.”
5. §
A R. 20. § (3) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„20. § (3) Ha a rendelet másként nem rendelkezik, az átmeneti segélyt a kérelmező által megjelölt
tartózkodási helyre kell utalni. Krízishelyzet, továbbá hajléktalan személyek esetében pénztári
kifizetést lehet alkalmazni.
(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 megfizetésére 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.”
6. §
A R. 21. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„21. § (2) g) akkor, ha elemi kár, valamint tűzkár következtében lakhatását biztosító ingatlana és
ingósága megrongálódott, és helyrehozatali költségének teljesítése átmenetileg vagy tartósan a
kérelmező és családja létfenntartását veszélyezteti;”

3
7. §
A R. 21. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„21. § (4) Az elemi kár, valamint tűzkár 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.”
8. §
A R. 23. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„23 § (2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő támogatás esetében a jövedelemszámításnál,
valamint az eljárási szabályok alkalmazásában a Gyvt. 130. § (5) bekezdését, 131. § (2) és (4)
bekezdését, és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 65. § (4)-(9) bekezdését kell figyelembe venni.”
9. §
A R. 25. § (2) és (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„25. § (2) A térítési díj támogatás iránti kérelem az arra rendszeresített formanyomtatványon az
étkeztetést biztosító gyermekintézménynél kell benyújtani. Az étkeztetést biztosító
gyermekintézménynek a kérelmet 5 munkanapon belül kell eljuttatnia az Irodára.
(3) A térítési díj támogatás a törvényes képviselő kérelme alapján, az étkeztetést biztosító
gyermekintézmény igazolásának figyelembevételével kell benyújtani. A térítési díj támogatást a
kérelemben foglalt jogosultsági időszakra, de legfeljebb a kérelem benyújtásának hónapjától lehet
megállapítani.”
10. §
A R. 27. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § (1) Az elhunyt személynek közköltségen történő eltemettetéséről (továbbiakban: köztemetés)
kell gondoskodni – a halálesetről való tudomásszerzést követő 22 munkanapon 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.”
11. §
A R. 38. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„38. § (2) Árvíz vagy belvíz okozta károkra igényelt átmeneti segélyt akkor lehet elemi kár okozta
kárként elbírálni, ha a kérelmet a kihirdetett árvíz- vagy belvíz-védekezési készültség ideje alatt és
azt követő 22 munkanapon belül nyújtották be. Egyéb elemi kár, valamint tűzkár esetén a kérelem
benyújtásának határideje a káresemény bekövetkeztét követő 44 munkanap.”
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12. §
A R. 39. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„39. § (1) A tényállás tisztázásához az Iroda a kérelemben megjelölt lakcímen környezettanulmányt
végezhet. Környezettanulmány készítése különösen akkor indokolt, ha:
a) a jelenlegi és a korábban benyújtott bármely szociális ellátás iránti kérelmek adattartalma
ellentmondásban áll egymással;
b) az adatfeldolgozó programban szereplő a kérelem elbírálásához nélkülözhetetlen adatok
eltérőek a kérelemben foglaltaktól;
c) a személyi adat- és lakcímnyilvántartás szerinti adatok eltérnek a kérelemben szereplő
adatoktól.
(2) Ha az Iroda a kérelemhez mellékelt jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, akkor a Sztv.
rendelkezésein alapuló ellátásoknál a Sztv. 10. § (6) bekezdésében foglaltak, a Gyvt. rendelkezésein
alapuló ellátásoknál a Gyvt. 131. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. ”
13. §
A R. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.

Lakásfenntartási támogatás
A Korm. rendelet 20. §-ban foglaltakon túl
a) jövedelemnyilatkozat
b) jövedelemigazolások a Sztv. 10. § (2)-(5) bekezdései szerint.
c) annak a közüzemi költségnek az utolsó havi számláját vagy igazolását kell csatolni,
amely költséghez a lakásfenntartási támogatást kéri, figyelemmel a 15. §-ra,
d) lakáshasználat jogcímét igazoló okirat vagy annak másolata.”
14. §

A R. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.

Ápolási díj
A Korm. rendelet 25. §-ban foglaltakon túl
a) jövedelemnyilatkozat
b) jövedelemigazolások a Sztv. 10. § (2)-(5) bekezdései szerint.”
15. §

A R. melléklet 3. pont a), b) pontjai, valamint da), db) és ed) alpontjai helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„a)jövedelemnyilatkozat
aa) jövedelemigazolások a Sztv. 10. § (2)-(5) bekezdései szerint
b) vagyonnyilatkozat
da) elemi kár esetén a kár felmérésben illetékes hatóság véleménye vagy igazolása, tűzkár tényét
igazoló tűzvizsgálati igazolás,
db) az elemi kárral, tűzkárral sújtott ingatlan tulajdonviszonyát, vagy lakáshasználat jogcímét
igazoló okirat vagy annak másolata
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ed) közös képviselő által kiadott igazolás a lakástulajdonos által a felújításhoz önerőként befizetett
összegről, ennek hiányában a közös képviselővel kötött megállapodás az önerő megfizetésére
vonatkozólag”
16. §
A R. melléklet 4. pontja a következő aa) alponttal egészül ki:
„aa) jövedelemigazolások a Sztv. 10. § (2) -(5) bekezdései szerint”
17. §
A R. melléklet 6. pont e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„e) jövedelemnyilatkozat, jövedelemigazolások a Sztv. 10. § (2) -(5) bekezdései szerint”
18. §
A R. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. Adósságcsökkentési támogatás
A Korm. rendelet 51. §-ban foglaltakon túl
a) jövedelemnyilatkozat
b) jövedelemigazolások a Sztv. 10. § (2) -(5) bekezdései szerint
c) a lakás alapterületét igazoló okirat vagy annak másolata”
19. §
Záró rendelkezések
(1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult
ügyekben kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 27. § (4) bekezdés, 38. § (5) bekezdés,
39. § (3)- (4) bekezdés hatályát veszti.
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polgármester
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