Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
6/2011. (III.01.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról
szóló 2/2006. (II.14.) Kgy. rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 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, 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) bekezdésében, valamint a
gyermekek védelmérıl 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
Közgyőlésének a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II.14.) Kgy.
rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A 2/2006. (II.14.) Kgy. rendelet (továbbiakban: R.) 2. § b) pontja helyébe a következı rendelkezés
lép:
2. § E rendelet alkalmazásában:
„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 kérelmezı szociális, családi és vagyoni viszonyainak ellenırzése,
kötelezettségei teljesítésének vizsgálata. Készítésében a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézmény szociális munkás családgondozó szakemberei is részt vehetnek;”
2. §
A R. 3. § (1)-(3) bekezdései helyébe a következı rendelkezések lépnek:
„3. § (1) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre,
amelynek feladata a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepció véleményezése.
(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal létszáma 9 fı, tagjai:
 Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Egészségügyi és Szociális Bizottságának elnöke
 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Dr. Waltner Károly Otthon igazgatója
 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsıdéi igazgatója
 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény fıigazgatója
 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Helyi Fogyatékosügyi Fóruma képviselıje
 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Idısügyi Tanácsa képviselıje
 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél-alföldi Régió képviselıje
 Állami Gondoskodásban élı és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány
(ÁGOTA) elnöke
 Szegedi İsz Idısotthon intézményvezetıje
(3) Szociálpolitikai Kerekasztal elnöke Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Egészségügyi és
Szociális Bizottságának mindenkori elnöke.”
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3. §
A R. 5. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„5. § (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy az ellátásra való jogosultság idıtartama alatt
rendszeres szociális segélyre jogosult, ha
a) benyújtja a legalább 40 %-os mértékő egészségkárosodását, vagy a legalább 50 %-os
munkaképesség-csökkenését igazoló, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (továbbiakban:
szakértıi bizottság) vagy korábban az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet által
kiállított szakvéleményt, vagy
b) pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége a közfoglalkoztatásban
akadályozza vagy kizárja, és errıl szakorvosi véleményt csatol, vagy

való

részvételét

c) gyermeket vár, és ezt terhesgondozási kiskönyvvel igazolja.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogosultak a Sztv. 35. § (3) bekezdésében foglalt együttmőködésre
nem kötelesek, esetükben a Sztv. 37- 37/B. §-ainak rendelkezéseit kell alkalmazni.”
4. §
A R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép és kiegészül a következı (3)
bekezdéssel:
„6. § (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 közfoglalkoztatásban való
részvételének biztosítását kéri, és az állapotváltozást szakorvosi, vagy háziorvosi véleménnyel
igazolja, a feltétel megszőnését, illetve az orvosi véleménynek az Irodára történı beérkezését
követı hónap elsı napjától a Sztv. 35.§ (3) bekezdése szerinti együttmőködési kötelezettséget kell
elıírni. A feltétel megszőnésének hónapjára – amennyiben az aktív korúak ellátására való
jogosultság továbbra is fennáll – rendszeres szociális segély jár.
(3) Folyósítás alatt álló rendszeres szociális segély ügyekben az ellátást a Szt. 25. § (4)-(6)
bekezdése szerinti felülvizsgálat hónapjának végével kell megszüntetni. Ha az 5. § szerinti
jogosultság nem áll fenn, a követı hónap 1. napjától bérpótló juttatást kell megállapítani.”
5. §
A R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„7. § (1) A Sztv. 37. § (1) bekezdés b)-c) pontjai szerinti aktív korúak ellátására jogosult rendszeres
szociális segélyben részesülı (továbbiakban: rendszeres szociális segélyben részesülı) személy a
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény Családsegítı Szolgálatával
(továbbiakban: Családsegítı Szolgálat) köteles együttmőködni.”
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6. §
A R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„12. § (1) Önálló ellátásként nyújtott lakásfenntartási támogatás megállapításánál rászorultnak
tekinthetı az, akinek
a) a közös háztartásában élık egy fıre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összege kétszeresét,
b) egyszemélyes háztartásában a havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összege két és félszeresét nem haladja meg,
c) és a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartásban élık havi összjövedelmének a 30
%-át meghaladja.”
7. §
A R. 21. § (7) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„21. § (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 követıen a vállalkozói szerzıdés megkötésétıl számított 6
hónapon belül került benyújtásra. Kivételes méltánylást érdemlı esetben a (2) bekezdés h)
pontjában meghatározott átmeneti segély akkor is megállapítható, ha a kérelem a vállalkozói
szerzıdés megkötésétıl számított 6 hónapon túl került benyújtásra, de az önkormányzat és a
társasház között megkötött támogatási szerzıdés megkötésétıl vagy annak módosításától számított
6 hónap még nem telt el.”
8. §
A R. 22. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„22. § (3) A temetési segély mértéke az alábbi jövedelemkategóriák szerint alakul:
az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összege

testtemetés

hamvasztás

másfélszereséig
háromszorosáig

45.000,- Ft
25.000,- Ft

27.000,- Ft
18.000,- Ft

9. §
A R. 23. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
23. § (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás fajtái:
„b) önkormányzat által május hónapban biztosított, a Gyvt. 20/A. §-a szerint meghatározott összegő
egyszeri támogatás azok részére, akiknek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsága tárgyév május 1-jén fennáll,”
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10. §
A R. 25. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„25. § (2) A térítési díj támogatás iránti kérelmet az arra rendszeresített formanyomtatványon az
étkeztetést biztosító gyermekintézménynél kell benyújtani. Az étkeztetést biztosító
gyermekintézménynek a kérelmet 8 napon belül kell eljuttatnia az Irodára.”
11. §
A R. 26. § (4) bekezdése a következı g) ponttal egészül ki:
26. § (4) A térítési díj támogatás megszüntetésérıl kell rendelkezni, ha:
„g) a gyermekintézmény jelzése szerint a kedvezményezett gyermek bölcsıdei, óvodai nevelése
vagy tanulói jogviszonya megszőnt.”
12. §
A R. 28. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„28. § A köztemetés költségeinek megtérítése esetén hagyaték hiányában a Polgármester a
visszafizetést elrendelı határozat jogerıre emelkedését követı 30 napon belül kérelemre,
méltányosságból engedélyezhet:
a) részletfizetést, ha a temetésre köteles
aa) egyedülélı havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege
háromszorosát nem éri el, vagy
ab) családjában az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összege két és félszeresét nem éri el,
b) a visszafizetési kötelezettség 60 %-ig csökkentést, ha a temetésre köteles
ba) egyedülélı havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege két és
félszeresét nem éri el, vagy
bb) családjában az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összege kétszeresét nem éri el,
c) elengedést, ha a temetésre köteles
ca) egyedülélı havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege
kétszeresét nem éri el, vagy
cb) családjában az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének másfélszeresét nem éri el.”
13. §
(1) A R. 34. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„34. § (4) Adósságcsökkentési támogatás a kérelmezı és háztartása által lakott lakás lakhatásának
megırzését segíti elı, amelyre az a kérelmezı jogosult, akinek háztartásában
a) egyszemélyes háztartás esetében az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összege két és félszeresét, vagy
b) kettı és több személyes háztartás esetében az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összege kétszeresét nem haladja meg, és
a háztartás legalább egy tagja rendszeres pénzellátásban részesül, a háztartás egyik tagja sem
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rendelkezik a Sztv. 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt vagyonnal, feltéve, hogy a jogosult a
legalább 25 %-os önrész megfizetését vállalja és ez a vállalás a rendelkezésre álló adatok alapján
folyamatos fizetési kötelezettség mellett a háztartás jövedelemviszonyait figyelembe véve
teljesíthetı.”
(2) A R. 34. § (9) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„34. § (9) Az adósságcsökkentési támogatás megállapításának idıpontjától a korábban folyósított
lakásfenntartási támogatást meg kell szüntetni. Amennyiben a korábban folyósított lakásfenntartási
támogatás összege az adósságcsökkentési támogatáshoz főzıdı lakásfenntartási támogatás
megállapításakor az adott hónapra már jogszerően átutalásra került, akkor ennek visszafizetésétıl el
kell tekinteni.”
14. §
A R. 35. § (2) és (8)-(9) bekezdései helyébe a következı rendelkezések lépnek:
„35. § (2) A kérelem az arra rendszeresített formanyomtatványon a Családsegítı Szolgálatnál
nyújtható be. A kérelemhez csatolni kell az adósságkezelési tanácsadó javaslatát a kérelmezı
adósságkezelési szolgáltatásba történı bevonására, amely tartalmazza a háztartás havi jövedelmét és
összes lakásfenntartási kiadásait.
(8) Az adósságcsökkentési támogatás folyósítása akkor rendelhetı el, ha a jogosult a részletfizetési
megállapodás megkötését vagy egyösszegő önrészvállalás esetén az önrész kifizetését igazolta.
(9) Ha a jogosult a (8) bekezdésében foglalt kötelezettségének az erre vonatkozó felszólítás
közlésétıl számított 15 napon belül nem tesz eleget, akkor az adósságcsökkentési támogatásra való
jogosultságot meg kell szüntetni.”
15. §
A R. 37. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„37. § (2) Az adós által jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybe vett, a már kifizetett
adósságcsökkentési támogatást a jegybanki alapkamattal megemelt összegben az adósnak
legfeljebb olyan összegő törlesztı részletekben kell visszafizetnie az Önkormányzat részére, mint
amilyen részletekben a támogatás kifizetésre került.”
16. §
A R. 38. § (2) bekezdése helyébe a következı 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 követı 60 napon belül nyújtották be. Egyéb elemi kár, valamint tőzkár esetén a kérelem
benyújtásának határideje a káresemény bekövetkeztét követı 60 nap.”
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17. §
A R. 41. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„41. § (2) E rendeletben szabályozott ellátási formáknál a jogosulatlanul igénybe vett ellátás
megtérítését elrendelı határozat jogerıre emelkedését követı 30 napon belül kérelemre,
méltányosságból a Polgármester engedélyezhet:
a) részletfizetést, ha a kötelezett
aa) egyedülélı havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege két
és félszeresét nem éri el, vagy
ab) családjában az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összege kétszeresét nem éri el
b) csökkentést, ha a kötelezett
ba) egyedülélı havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege
kétszeresét nem éri el, vagy
bb) családjában az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összege másfélszeresét nem éri el;
c) elengedést, ha a kötelezett
ca) egyedülélı havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összege másfélszeresét nem éri el, vagy
cb) családjában az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét nem éri el.”
18. §
A R. 43. § (4) bekezdés c) és i) pontjai helyébe a következı rendelkezések lépnek:
43. § (4) A Közgyőlés
„c) a Sztv. 37. § (1) bekezdése alapján a Sztv. 37/A. § (1) bekezdés b) és c) pontjai szerinti
rendszeres szociális segélyben részesülı személyeket érintı együttmőködésre kijelölt szerv, Szegedi
Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény közötti megállapodások
létrehozásával,
i) a Sztv. 48. § alapján a közköltségen történı eltemettetéssel és a köztemetés költségeinek
hagyatéki teherként való bejelentésével, a köztemetés költségeinek visszaigénylésével, a
visszakövetelt köztemetési költség részletfizetésének, elengedésének és az összeg csökkentésének
engedélyezésével, a végrehajtás elrendelésével,”
kapcsolatos hatáskörét a Polgármesterre ruházza.

19. §
A R. Melléklete 3. Átmeneti segély e) pont a következı ef) alponttal egészül ki:
„ef) az önkormányzat és a társasház között megkötött támogatási szerzıdés”
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20. §
Záró rendelkezések
(1) E rendelet - 13. § (2) bekezdés kivételével - 2011. március 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a
folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendelet 13. § (2) bekezdése 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a R. 17-18. § és 27. § hatályát veszti. A már
megállapított ápolási díj ügyekben az ellátást 2011.04.30. napjával kell megszüntetni.
(4) A R. 10. §-a, 12-16. §-ai, és 34. § (7)-(8) bekezdései 2011. szeptember 1-tıl hatályát veszti. Ezen
idıpont elıtt megállapított lakásfenntartási támogatást a határozatban megállapított ideig kell
folyósítani.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes fıjegyzı

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 2011. február 25-én tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Közlönyében

