Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni ellátásokról
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §- ában, 32. § (3)
bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdés 8.
pontjában megjelölt feladatkörében,
Kiskunhalas Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 18/2014. ( XI.28) önkormányzati rendelet 30.§ (5) bekezdésben meghatározott
feladatkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és
Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
I. fejezet
A rendelet személyi hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a Kiskunhalas városban lakóhellyel rendelkező magyar
állampolgárokra, valamint a külön jogszabályokban meghatározott személyekre.
II. fejezet
Eljárási szabályok
2. §
(1) A pénzbeli, természetbeni támogatások iránti kérelmet a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati
Hivatal Szociálpolitikai Csoportjánál lehet előterjeszteni a támogatások fajtájától függő
igénylőlapon.
(2) A támogatások folyósítása iránti eljárás hivatalból is megindítható.
(3) A kérelemre indult eljáráshoz minden kérelem esetében külön szükséges igazolni az erre
rendszeresített igénylőlapon a személyazonosító adatokat, a családi viszonyokat, az eltartottak
számát, a tartásra kötelezettek adatait, a jövedelmi és vagyoni helyzetet. Az igazolható
jövedelemmel nem rendelkezőknek büntetőjogi felelősségük tudatában kell nyilatkoznak
jövedelmükről.
(4) A támogatási kérelemhez szükséges jövedelemszámításnál a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993.évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) meghatározottak szerint kell eljárni.
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(5) A különböző támogatási formákra való jogosultság megállapítása érdekében az előzőeken túl a
kérelmezőnek csatolnia kell orvosi igazolást, vényt, közüzemi számlákat. A rendelet 8/B. §-ában
rögzített támogatások iránti kérelem benyújtásához a (3) bekezdésen túl csatolni szükséges a
tulajdoni lap másolatot, közüzemi számlákat, szennyvíz hálózatra rákötést engedélyező
Kiskunhalasi Víziközmű Társulat (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.) által kiállított engedély
másolatát.
Igazolást arról, hogy más hatóságtól a kérelemben megjelölt célra támogatást nem kap.
(6) A rendkívüli települési támogatás keretében kapott temetési támogatás esetében a temettető
nevére kiállított eredeti temetési számlát, iskolalátogatási igazolást, vagy a kérelemben megjelölt
indokhoz kapcsolódó iratot, valamint ki kell tölteni a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló mindenkor
hatályos szakmai jogszabályban vagy kormányrendeletben meghatározott vagyonnyilatkozatot.
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A rendelet 2.§ (5) bekezdését a 5/2016. (II.26.)önk. rendelet módosította. Hatályos: 2016.február 27.

(7) Ha a benyújtott vagyonnyilatkozatban az ingatlanra, a járműre, gépi meghajtású termelő- és
munkaeszközre vonatkozó becsült forgalmi érték vitatható, az önkormányzat
a) ingatlan esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ingatlan fekvése szerint illetékes megyei
adóigazgatóságánál az ingatlan forgalmi értékének megállapítása iránt intézkedik,
b) a jármű, munkaeszköz értékét a forgalmi adóval csökkentett belföldi fogyasztói árának és
használtsága mértékének figyelembe vételével– szakember bevonásával – állapítja meg.
3. §
(1) A rendeletben szabályozott pénzbeli, természetbeni támogatási kérelmek elbírálásáról
átruházatott hatáskörben a Polgármester dönt.
(2) A Polgármester átruházott hatáskörben hozott határozata ellen benyújtott fellebbezések
elbírálása Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörébe tartozik, azokat
előzetesen az Ügyrendi és Szociális Bizottság véleményezi.
4. §
(1) Amennyiben a települési támogatás iránti kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata
kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi az igénylőnél környezettanulmányt
kell készíteni. Nem szükséges környezettanulmány, ha más egyéb eljárás során keletkezett iratokból
az igénylő körülményei ismertek. A környezettanulmányok elkészítésében a Kiskunhalasi
Családsegítő Központ szükség esetén közreműködik.
(2) A körülmények tisztázása során az igénylő a Szociálpolitikai Csoporttal köteles együttműködni.
Amennyiben a kérelmező együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a szükséges
igazolásokat nem csatolja, vagy nem teszi lehetővé környezettanulmány elkészítését, kérelmét el
kell utasítani, a folyósított támogatást meg kell szüntetni.
(3) A rendeletben meghatározott pénzbeli, természetbeni ellátásra beadott kérelmet el lehet
utasítani, valamint a megállapított ellátás folyósítását meg lehet szüntetni, ha a
jövedelemnyilatkozatban és igazolásban szereplő adatok valódisága a környezettanulmány során
megkérdőjelezhető, ha a kimutatott alacsony jövedelem és a család életvitele, körülményei nem
állnak összhangban.
(4) A megállapított támogatások folyósítására – ha e rendelet másképp nem rendelkezik -, a
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló mindenkor hatályos szakmai jogszabályban vagy
kormányrendeletben meghatározottak az irányadók.
(5) A rendeletben nem szabályozott eljárási rendelkezésekben, az ellátásra való jogosultság, a
jogosultat érintő jogok és kötelezettségek megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény, valamint a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
III. fejezet
Pénzbeli, természetbeni települési támogatások
Rendkívüli települési támogatás
5. §
(1) Rendkívüli települési támogatás nyújtható:
a) élelmiszerre,
b) gyógyszerre
c) tüzelőre,
d) a megélhetést érintő előre nem tervezhető többletkiadásokra, temetési költségekre.

(2) Rendkívüli települési támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező, illetve a családja jövedelmi
viszonyait figyelembe véve az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg:
a) családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
b) egyedül álló, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át.
(3) Temetési költségek viseléséhez rendkívüli települési támogatás annak állapítható meg, akinek a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
(4) Rendkívüli települési támogatás nyújtható természetbeni ellátásként élelmiszerre, gyógyszerre.
(5) A rendkívüli települési támogatás kérelemtől eltérő felhasználásának felmerülése esetén a
jogosult köteles a támogatással elszámolni. Amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz
eleget, az újabb segélykérelmét el kell utasítani.
(6) A megállapított rendkívüli települési támogatás a célzott felhasználás biztosítása érdekében
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, valamint családgondozó részére is kiutalható. A pénz
felvételére jogosult köteles a felhasználásról elszámolni.
(7) A települési támogatás egy családban egyszerre csak egy személy részére lehet megállapítani,
összege nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét.
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(8) Rendkívüli települési támogatás naptári félévenként legfeljebb egy alkalommal -egy
háztartásban élők esetén legfeljebb egy személynek- nyújtható.
(9) A temetési költség viseléséhez nyújtott rendkívüli települési támogatás összege – a temetkezési
szolgáltatók által kimutatott költségek figyelembe vételével – az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 50 %-áig.
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(10) A (2)-(3) bekezdésben meghatározottól a következő különös méltánylást érdemlő esetekben el
lehet térni:
a) krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem-kiesés,
b) nagyobb összegű, váratlan, vagy nem tervezhető, és önhibán kívüli kiadások,
c) elemi károsultság,
d) baleset,
e) egyéb támogatási formákból való kiszorulás.
(11) Az alkalmanként jelentkező többletkiadások között a lakhatás feltételeinek biztosítására
tekintettel csak abban az esetben állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha a kérelmező,
illetve a családja nem részesül lakásfenntartási támogatásban.
(12) Az alkalmanként jelentkező többletkiadások között gyógyszer kiváltására tekintettel csak
abban az esetben állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha kérelmező nem részesül az e
rendeletben meghatározott gyógyszertámogatásban.
Helyi gyógyszertámogatás
6. §
(1) Helyi gyógyszertámogatás adható a szociálisan rászorult személy részére egészségi állapota
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében.
(2) Abban az esetben, ha a kérelmező a helyi gyógyszertámogatást jövedelmi helyzetére és magas
gyógyszerköltségére tekintettel kéri, a jogosultság megállapításához szükséges az egy családban élő
közeli hozzátartozók jövedelmének vizsgálata.
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(3) Helyi gyógyszertámogatásra jogosult az a kérelmező, akinek az egy főre jutó havi jövedelme
nem haladja meg:
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A rendelet 5.§ (8) bekezdését a 5/2017. (II.24.)önk. rendelet módosította. Hatályos: 2017.február 25.
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a) családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, és krónikus,
hosszantartó betegségére tekintettel háziorvos vagy szakorvos által kizárólag a közgyógyellátás
jogcímen figyelembe vehető vényre felírt havi gyógyszerköltsége eléri az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 25%-át,
b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és
krónikus, hosszantartó betegségére tekintettel háziorvos vagy szakorvos által kizárólag a
közgyógyellátás jogcímen figyelembe vehető vényre felírt havi gyógyszerköltsége eléri az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át.
(4) Egyedül élő az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
(5) Nem állapítható meg helyi gyógyszertámogatás annak a kérelmezőnek, aki alanyi vagy normatív
jogon közgyógyellátásban részesül.
(6) A helyi gyógyszertámogatás 12 hónapra kell megállapítani, havi 3.000,- Ft összegben, melyet
negyedévente – a kiállítástól számított 90 napig beváltható – utalvány formájában kap meg a
jogosult.
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(7) Azon kérelmező esetében, akik a támogatás iránti kérelem benyújtásának hónapjában érvényes
közgyógyellátással rendelkezik, a helyi gyógyszer támogatás megállapítása a beadást követő hónap
1. napjától állapítható meg, amennyiben megfelel a rendeletben foglalt feltételeknek.
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(8) Azon kérelmező esetében aki a (7) bekezdésben foglalt feltétel nem áll fenn, a
kérelembenyújtása hónapjának 1. napjától részesülnek támogatásban, amennyiben megfelel a
rendeletben foglalat feltételeknek.
Helyi lakásfenntartási támogatás
7. §
(1) Az önkormányzat a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez helyi
lakásfenntartási támogatást (továbbiakban: lakásfenntartási támogatás) nyújthat.
(2) Lakásfenntartási támogatás adható annak a kérelmezőnek, aki egynél több lakás tulajdoni vagy
bérleti, haszonélvezeti jogával nem rendelkezik, lakás hasznosításából jövedelme nem származik,
vagyona nincs. Vagyon alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény rendelkezései az irányadók.
(3) Lakásfenntartási támogatást természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással
összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a
kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
(4) Lakásfenntartási támogatás akkor adható, ha a háztartásban, családban élők egy főre jutó
jövedelme nem haladja meg több személy esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
másfélszeresét, egyedül álló esetén a kétszeresét.
(5) A támogatás minden komfortfokozatú lakásra megállapítható.
(6) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül
a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(7) A támogatást 12 hónapra kell megállapítani, a beérkezett kérelmek beadása hónapjának első
napjától.
(8) A megállapított támogatást elsődlegesen közüzemi szolgáltatók részére kell átutalni. Az átutalást
követően a támogatottak adatait és az átutalt összeget az érintett szolgáltatókkal közölni kell
(9) A közüzemi kiadással nem rendelkező jogosult esetében tüzelőanyagra beváltható utalvány
formájában biztosítja az önkormányzat a támogatást – havonta.
(10) A kérelmet évközben folyamatosan lehet benyújtani.
(11) A támogatás iránti kérelmet évente meg kell újítani.
(12) A lakásfenntartási támogatás havonta egységesen 3.000,-Ft.
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Egyéb szociális támogatás
Köztemetés
8. §
(1)

A köztemetésre jogosultak körét és a jogosultság feltételeit az Szt. 48.§-a tartalmazza.

(2)
Abban az esetben, ha az elhunyt személynek van olyan eltemettetésre köteles
hozzátartozója,
aki a temetéséről nem tud gondoskodni, a hozzátartozó az önkormányzat előtt
tett írásbeli nyilatkozatában választhat:
hagyományos (koporsós) temetési forma
hamvasztásos temetési forma között.
(3)
Amennyiben az elhunyt személy eltemettetésre köteles hozzátartozója köztemetésben
részesül és az elhunyt személy ingó, ingatlan hagyatékának összértéke a 300 000 Ft-ot nem haladja
meg, az önkormányzat és a köztemetésben részesülő személy – a szociális körülmények figyelembe
vételével – a köztemetés költségeinek megtérítésére minden esetben külön megállapodást köt.
(4)
Amennyiben a köztemetésben részesülő a (6) bekezdés alapján mentesül a köztemetés
költségeinek megtérítése alól, a köztemetés költségeinek visszatérítésére kötött megállapodást a
kérelmének megfelelően módosítani kell.
(5)
Amennyiben a köztemetés költségeinek megtérítésére vonatkozó megállapodás megkötése
közjegyző előtt történt meg, a megállapodásnak köztemetés visszatérítésére vonatkozó
részét a
köztemetésben részesülő kérelmére az önkormányzat módosítja, amennyiben a
költségek megtérítésére köteles személy a (6) bekezdésben foglalt valamely körülmény
bekövetkezése alapján a visszatérítési kötelezettség alól mentesül.
(6)
Mentesül a köztemetés költségeinek megtérítése alól az eltemettetésre köteles hozzátartozó,
a)
akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb
összegét nem haladja meg, egyedül álló esetén annak 200 %-át nem haladja meg
b)
akinek a családjában a halálesetet követő 6 hónapon belül újabb haláleset következik
be, ebben az esetben az eltemettetésre köteles hozzátartozó az első haláleset köztemetési
költségeinek – a vele kötött részletfizetési megállapodásban foglaltak szerint történő - visszatérítése
alól mentesül.
(7)
A (6) bekezdés b) pontja szerinti mentesítési körülmény kizárólag az eltemettetésre köteles,
köztemetésben részesült hozzátartozónak az írásban benyújtott indokolt kérelmére vehető
figyelembe, aki az első haláleset köztemetési költségeit külön megkötött részletfizetési
megállapodás alapján havi részletekben téríti vissza és ezen kötelezettségéből – a
mentesítési körülmény bekövetkezéséig - hátraléka nem keletkezett.
8/A.§
Tanyagondnoki Szolgálat
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8/B.§

Egyszeri lakhatási körülményeket segítő szociális támogatás
(1) Egyszeri lakhatási körülményeket segítő szociális támogatás nyújtható:
a) előre fizetős (kártyás) közüzemi óra felszereléséhez
b) lakás lakhatóságát lehetővé tevő azonnali kárelhárításhoz
7
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c) városi szennyvíz hálózatra történő rákötés költségeihez.
(2) Egyszeri lakhatási körülményeket segítő szociális támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező,
illetve a családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem
haladja meg:
a) családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
b) egyedül álló, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át.
(3) Az önkormányzat vissza nem térítendő egyszeri lakhatási körülményeket segítő szociális
támogatást biztosíthat annak a személynek
a) az (1) bekezdés a) pont esetén aki a korábbi közüzemi hátralékát kiegyenlítette és a
szolgáltató által forgalmazott előre fizetős közüzemi óra felszereléséhez hozzájárul
b) az (1) bekezdés b) pont esetén akinek a lakás lakhatóságát lehetővé tévő azonnali
kárelhárítás szükségességét alátámasztja a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal
illetékes szervezeti egysége
c) az (1) bekezdés c) pontja esetén a szociális rászorultsága okán saját erőből nem tudja
vállalni a szennyvíz hálózatra történő rákötés teljes összegét, a szociális rászorultságot a (2)
bekezdés alapján igazolja.
(4) A támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak természetben állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
(5) Nem jogosult 8/B.§ (1) bekezdés a) b) c) pontjaiban megállapítható egyszeri lakhatási
körülményeket segítő szociális támogatásra:
a) az a személy, család, akinek tanköteles korú gyermeke óvodai, iskolai hiányzása miatt
megvonták a családtámogatást vagy
b)aki nem rendezte fennálló közüzemi hátralékát a szolgáltatónál vagy nem a közüzemi
szolgáltatónál bejegyzett partner szerelővel végezteti a bekötést megelőző munkálatokat
c) az a személy, aki az ingatlan vonatkozásában, az adható támogatás és a kérelmező által az
önerő értékében elvégzett, vagy elvégeztetett munka költsége nem fedezi a Halasi Városgazda
Zrt. által adott műszaki szakvélemény alapján kalkulált kárelhárítás költségeit.
(6) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem
kérhető.
(7) Egyszeri lakhatási körülményeket segítő szociális támogatás összege a 8/B.§(1) bekezdés a) és
b) pontja esetében maximum 100.000,- forint, a 8/B.§(1) bekezdés c) pontjában megállapítható
egyszeri támogatás összege maximum 50.000,- Ft.
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8/C.§

Lakáskorszerűsítést, lakásfelújítást segítő szociális támogatás
(1) Lakhatási körülményeket segítő szociális támogatás (e § alkalmazásában továbbiakban
támogatás) nyújtható:
a) felújításhoz
b) korszerűsítéshez
(2) Támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező, illetve a családja jövedelmi viszonyait figyelembe
véve az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg:
9
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a) a kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
(3) Az önkormányzat vissza nem térítendő lakhatási körülményeket segítő szociális támogatást
biztosíthat annak a személynek
a) akinek – szakmai véleménnyel alátámasztva – indokolt az ingatlana felújítása,
korszerűsítése és
b) az (1) bekezdés esetén akinek a lakás lakhatóságát lehetővé tévő támogatás
szükségességét alátámasztja a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal illetékes
szervezeti egysége és
c) az (1) bekezdés esetén a szociális rászorultsága okán saját erőből nem tudja vállalni a
lakhatása biztosítását, a szociális rászorultságot a (2) bekezdés alapján igazolja.
(4) A támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak természetben állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
(6) Nem nyújtható 8/C.§ (1) bekezdés a) b) pontjaiban megállapítható támogatás:
a) annak a személynek, családnak, akitől tanköteles korú gyermeke óvodai, iskolai hiányzása
miatt megvonták a családtámogatást vagy
b) aki öt éven belül már részesült a 8/C.§ alapján adható támogatásból
c) a képviselő-testület által lakástámogatás céljára biztosított éves keretösszeg kimerült,
d) a kérelmező és a vele együtt lakó személyek számát figyelembe véve a jövedelemhatár a
8/C. §. (2) a bekezdésében meghatározott mértéket meghaladja.
(6) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem
kérhető.
(7) A 8/C. § (1) bekezdés a, b pontja esetében a támogatás összege maximum 100.000,- forint, a
támogatás formája természetbeni juttatás.
(8) A támogatás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni,
melyhez csatolni kell
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

a kérelmező és családtagjai jövedelmi viszonyairól szóló jövedelemnyilatkozatot
a rendelkezésre álló önerőről szóló nyilatkozatot
költségvetést/becsült költségvetés/
igazolást a tulajdonról / adás-vételi szerződés, vagy tulajdoni lap/
a nyomtatvány beszerezhető a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal
ügyfélszolgálatánál, a
Szociálpolitikai Csoportjánál, továbbá letölthető
kiskunhalas.hu honlapjáról.

(9)A támogatásra irányuló kérelmet a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai
Csoportjához kell benyújtani. A Szociálpolitikai Csoport a kérelmet döntéshez előkészíti és a
kérelmeket a polgármester elé terjeszti.
(10) Helyszíni szemle
(a) A támogatás iránti kérelem elbírálását megelőzően a kérelmező vagyoni viszonyai,
lakáskörülményei tisztázása érdekében környezettanulmányt ( helyszíni szemlét ) kell
készíteni.

(b) A helyszíni szemlét a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai
Csoportja és a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály munkatársa az ügyfél előzetes
értesítése után tartja meg. Annak eredményéről és a várható költségekről véleményt
nyilvánít.
(c) Nem kell helyszíni szemlét tartani, ha a kérelemből és mellékleteiből megállapítható, hogy
az igénylővel szemben a 8/C. § (5) bekezdésében foglaltak kizáró okok valamelyike áll
fenn.
(d) A polgármester döntését a Szociálpolitikai Csoport hajtja végre.
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8/D.§
Életkezdési és iskolakezdési támogatás
(1) Kiskunhalas Város Önkormányzata kérelemre, egyszeri, egészségügyi célú természetbeni
ellátásban (a továbbiakban: életkezdési támogatás) részesíti azt a gyermeket, akire nézve a
törvényes képviselő benyújtja a támogatás iránti kérelmét, és a törvényes képviselő megfelel az
alábbi feltételeknek:
a) a gyermek születésekor és az azt megelőző legalább 6 hónapban folyamatosan Kiskunhalas
közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában bejelentett tartózkodási hellyel
rendelkezik,
b) a kérelem beadásakor életvitelszerűen az újszülött gyermekkel közös háztartásban,
Kiskunhalason él, és
c) a törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum ötszörösét.
(2) Az Önkormányzat az életkezdési támogatás keretében azon kiskunhalasi lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek neveléséhez kíván hozzájárulni, akik 2019. január 1.
napján vagy azt követően születnek.
(3) Az életkezdési támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, természetbeni támogatás.
(4) Az életkezdési támogatás legmagasabb értéke megegyezik a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvényben meghatározott csekély értékű ajándék összegével.
(5) Az életkezdési támogatás egy gyermek után csak egy alkalommal jár.
(6) Az életkezdési támogatás iránti kérelmet, - amely tartalmazza az (1) bekezdés c) pontja szerinti
nyilatkozatot - az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, legkésőbb a gyermek születését
követő 365 napos határidőn belül lehet benyújtani a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal
Szociálpolitikai csoportjánál. A kérelem benyújtására vonatkozó határidőt a polgármester egy ízben
meghosszabbíthatja.
(7) A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai csoportja az életkezdési
támogatásra benyújtott kérelmeket megvizsgálja. Hiányos kérelem esetén egy ízben van lehetőség a
hiánypótlásra.
(8) Az életkezdési támogatásról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Hiányos kérelem
esetén egy ízben van lehetőség a hiánypótlásra. Az életkezdési támogatás megítéléséről vagy
elutasításáról a polgármester a hiánytalan kérelem megérkezésétől számított 15 napon belül
határozatot hoz.
(9) Az életkezdési támogatás átadására a határozat jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül
kerül sor.
(10) Az életkezdési támogatást a polgármester személyesen, akadályoztatása esetén az általa kijelölt
személy adja át a jogosultnak.
(11) Kiskunhalas Város Önkormányzata az iskolai tanévkezdéssel kapcsolatos kiadások enyhítése
érdekében, oktatási célú természetbeni ellátásban (a továbbiakban: iskolakezdési támogatás)
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részesíti a Kiskunhalas közigazgatási területén működő bármely alapfokú nevelési-oktatási
intézmény első évfolyamos tanulóit, amennyiben a gyermek törvényes képviselője legkésőbb a
beiratkozás évének augusztus 15. napjáig az intézménynél benyújtott kérelmében nyilatkozik arról,
hogy a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum ötszörösét. A kérelem benyújtására vonatkozó határidőt a polgármester egy ízben
meghosszabbíthatja.
(12) Az iskolakezdési támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, természetbeni támogatás.
(13) Az iskolakezdési támogatás legmagasabb értéke megegyezik a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 1/10 -ed részével.
(14) Az iskolakezdési támogatás egy gyermek után csak egy alkalommal jár.
(15) Az Önkormányzat az iskolakezdési támogatást a fenntartóval vagy az intézménnyel kötött
Együttműködési megállapodás alapján a fenntartó és az intézmény technikai segítségével nyújtja.
(16) Az iskolakezdési támogatásról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Hiányos kérelem
esetén egy ízben van lehetőség a hiánypótlásra. Az iskolakezdési támogatás megítéléséről vagy
elutasításáról a polgármester a hiánytalan kérelem megérkezésétől számított 15 napon belül
határozatot hoz.
(17) Az iskolakezdési támogatás a fenntartó és az intézmények közreműködésével kerül kiosztásra.
(18) Az életkezdési támogatás és az iskolakezdési támogatás pénzügyi fedezetét az önkormányzat a
tárgyévi költségvetési rendeletében biztosítja.
IV. fejezet
Záró rendelkezések
9. §
(1) E rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.01.)
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló rendelete.
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Átmeneti rendelkezés
10.§

(1) E rendelet 5. § (8) bekezdése 2017. március 01. napjától lép hatályba.
(2) Az (1) bekezdés hatályba lépése előtt, a tárgyévben már két alkalommal nyújtott rendkívüli
települési támogatás esetén újabb rendkívüli települési támogatás tárgyévben nem nyújtható.
12
(3) E rendelet 8/D. §-a a kihirdetését követő napon lép hatályba, és ennek az (1)-(10) bekezdése
rendelkezéseit a 2019. január 01. napja után született gyermekekre nézve kell alkalmazni.
/:Fülöp Róbert:/
polgármester

/:Dr. Ferenczi Mária:/
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján
való kifüggesztéssel megtörtént.
Kiskunhalas, 2015. február 26.
/:Dr. Ferenczi Mária:/
jegyző
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