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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2021. (X.29.) önkormányzati rendelete  

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról  

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8a. pontjában megjelölt feladatkörében eljárva, Kiskunhalas Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1.1.20 pontjában biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró az Ügyrendi és Szociális Bizottság, Kiskunhalas Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1.64. pontjában 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja és hatálya 

1. § 

E rendelet célja, hogy meghatározza Kiskunhalas Város Önkormányzat (a továbbiakban: 

önkormányzat) által biztosított szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátásokat, az egyes ellátásokra való jogosultság feltételeit, az egyes ellátások 

megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének 

szabályait. 

2. § 

A rendelet hatálya Kiskunhalas város közigazgatási területén kiterjed a szociális igazgatásról 

és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(2) 

bekezdése és (3) bekezdés a) pontja, továbbá 7. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó természetes 

személyekre. 

3. § 

Az Önkormányzat 

a) települési támogatás, 

b) rendkívüli települési támogatás 

c) életkezdési és iskolakezdési támogatás, 

d) köztemetés, 

formában nyújt pénzbeli és természetbeni ellátást. 

2. Eljárási szabályok 

4. § 

(1) A pénzbeli, természetbeni támogatások iránti kérelmet a Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai csoportjánál (a továbbiakban: KÖH Szociálpolitikai 

csoport) lehet előterjeszteni a támogatások fajtájától függő igénylőlapon. 
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(2) A települési támogatás hivatalból is megállapítható, az Szt. 45. § (5) bekezdésében rögzített 

rendkívüli esetben. 

(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. A kérelemhez 

mellékelni kell a háztartásban, rendkívüli települési támogatás esetén a családban együtt élő 

személyek jövedelméről szóló igazolást és a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által 

rendszeresített, a kormányzati portálon, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti vagyonnyilatkozatot. Az igazolható 

jövedelemmel nem rendelkezőknek büntetőjogi felelősségük tudatában kell nyilatkoznak 

jövedelmükről. 

(4) E rendelet alkalmazása során a jövedelem vizsgálatakor és számításánál az Szt. 4. § (5) 

bekezdésben és 10. § (2)-(4) bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell. 

(5) A különböző támogatási formákra való jogosultság megállapítása érdekében az előzőeken 

túl a kérelmezőnek csatolnia kell orvosi igazolást, vényt, közüzemi számlákat. Az e rendeletben 

rögzített támogatások iránti kérelem benyújtásához a (3) bekezdésen túl csatolni szükséges a 

tulajdoni lap másolatot, közüzemi számlákat, 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, vagy a kérelemben megjelölt indokhoz kapcsolódó 

iratot kell csatolni, valamint ki kell tölteni a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által 

rendszeresített, a kormányzati portálon, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti vagyonnyilatkozatot. 

(7) A KÖH Szociálpolitikai csoportja a döntés előkészítése során megvizsgálja a kérelmező 

szociális helyzetét az egyes szociális ellátási forma odaítéléséhez szükséges szempontok 

szerint, valamint, ha a kérelmezőre vagy a vele együtt élő személyekre vonatkozó adatok 

rendelkezésre állnak, de azok felülvizsgálata indokolt, környezettanulmányt készít a kérelmező 

lakásán. Nem szükséges környezettanulmány, ha más egyéb eljárás során keletkezett iratokból 

az igénylő körülményei ismertek. A környezettanulmányok elkészítésében a Kiskunhalasi 

Család- és Gyermekjóléti Központ szükség esetén közreműködik. 

(8) A körülmények tisztázása során az igénylő a Szociálpolitikai Csoporttal köteles 

együttműködni. 

(9) A környezettanulmány felvételét a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal mellőzi, ha 

a kérelmező lakásán már korábban, de legfeljebb 6 hónappal a kérelem beadását megelőzően 

környezettanulmányt készítettek. 

(10) Amennyiben a kérelmező együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a szükséges 

igazolásokat nem csatolja, vagy nem teszi lehetővé környezettanulmány elkészítését, kérelmét 

el kell utasítani. 

5. § 

(1) A rendeletben szabályozott pénzbeli, természetbeni támogatási kérelmek elbírálásáról, a 

jogosulatlanul igénybe vett ellátások megtérítéséről és az arra vonatkozó méltányosságról első 

fokon átruházott hatáskörben a Polgármester dönt. 
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(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. 

(3) Az e rendeletben szabályozott ellátások felhasználását a Polgármester a KÖH 

Szociálpolitikai csoportján keresztül ellenőrizheti. 

(4) Az ellátásban részesülő köteles 

a) az ellenőrzést tűrni, 

b) az ellenőrzést végző személlyel együttműködni, 

c) a kért adatokat rendelkezésre bocsátani, és 

d) a rendeletben előírt esetekben az ellátás cél szerinti felhasználását igazolni. 

6. § 

(1) Amennyiben a jövedelemnyilatkozatban és igazolásban szereplő adatok valódisága a 

környezettanulmány során megkérdőjelezhető, a Szociálpolitikai csoport az Szt. 10. § (6) 

bekezdésben foglaltak szerint jár el. 

(2) A pénzbeli formában nyújtott települési támogatás kifizetése a támogatást kérő személy 

nyilatkozata alapján házipénztár útján, továbbá postai vagy banki átutalással történik. 

(3) A rendkívüli települési támogatás – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – nem rendszeres, 

egyösszegű kifizetéssel nyújtható ellátás. 

(4)1 Az ugyanazon kérelmezőnek nyújtható rendkívüli települési támogatás összege összesen 

egy naptári évben nem haladhatja meg a szociális vetítési alap összegének 150 %-át.  

(5) A rendeletben nem szabályozott eljárási rendelkezésekben, az ellátásra való jogosultság, a 

jogosultat érintő jogok és kötelezettségek megállapítására, kifizetésekre, folyósításokra, 

továbbá az ellenőrzésekre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(6)2 Az e rendeletben megállapított támogatások megállapítása Kiskunhalas Város Önkormány-

zatának mindenkor hatályos éves költségvetési rendeletében meghatározott éves keretösszeg 

terhére történik, az abban foglalt értékhatárig. 

 

II. Fejezet 

Települési támogatások 

3. Települési támogatás formái 

7. § 

Az önkormányzat települési támogatást nyújt 

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 

 
1 A 6. § (4) bekezdése a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 24.) önkormány-

zati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.  
2 A 6. § (6) bekezdését a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (X. 27.) önkor-

mányzati rendelete 1. §-a iktatta be. 
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b) a gyógyszerkiadások viseléséhez. 

4. Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 

8. § 

(1)3 A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatást kell meg-

állapítani annak a személynek, 

a) akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési 

alap összegének 200 %-át, egyedül elő, és gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a szo-

ciális vetítési alap összegének 250%-át, és  

b) vagyona sem neki, sem a vele közös háztartásban élőknek nincs. 

(2) A támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a tüzelőanyag 

költségeihez nyújtható. 

9. § 

A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban 

élő személyek számától. 

10. § 

A támogatás megállapításához a 4. § szerinti igazolásokon túl be kell csatolni 

a) azon közüzemi szolgáltató által kiállított, 30 napnál nem régebbi számlát, ahova a 

kérelmező a támogatás folyósítását kéri, és 

b) az érintett lakás használati jogcímét igazoló irat másolatát. 

11. § 

(1) A támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy évre kell megállapítani. 

(2) A támogatás összege havi 3000 Ft, amelyet a KÖH – a tüzelőanyag költségeihez nyújtott 

támogatás kivételével – a kérelemben megjelölt szolgáltatónak havi átutalással teljesít. 

(3) Az Önkormányzat a tüzelőanyag költségeihez nyújtott támogatást utalvány formájában 

biztosítja. 

(4) A kérelmet évközben folyamatosan lehet benyújtani. 

(5) A támogatás iránti kérelmet évente meg kell újítani. 

5. Települési támogatás rendszeres gyógyszerkiadás viseléséhez 

12. § 

 
3 A 8. § (1) bekezdése a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (IX. 29.) önkormány-

zati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 8. § (1) bekezdése a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 27/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 8. § (1) bekezdése a 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-

ával megállapított szöveg. 
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(1)4 A havi rendszeres gyógyszerkiadás viseléséhez települési támogatást kell megállapítani 

annak a személynek, aki 

a) közgyógyellátásra nem jogosult, 

b) esetében a közgyógyellátásra felírható havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja a 

szociális vetítési alap összegének 25 %-át, 

c) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 

összegének 200 %-át, egyedül élő, és gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a szociális 

vetítési alap összegének 250 %-át, és  

d) vagyona sem neki, sem a vele közös háztartásban élőknek nincs. 

(2) A támogatás megállapításához a 4. § szerinti igazolásokon túl be kell csatolni a háziorvos 

által kiállított igazolást a havi rendszeres gyógyszerszükségletről, valamint a gyógyszertár 

igazolását a háziorvos által igazolt gyógyszerek térítési díjáról. 

 

13. § 

(1)5 A támogatást havi összegben, a kérelem benyújtásától kell megállapítani maximum 12 

hónap időtartamra. 

(2) A támogatás összege havonta 3000 Ft. 

(3) Azon kérelmező esetében, aki a támogatás iránti kérelem benyújtásának hónapjában 

érvényes közgyógyellátással rendelkezik nem adhat be kérelmet ezen támogatás iránt. 

(4) Az Önkormányzat a gyógyszerkiadás költségeihez nyújtott támogatást utalvány formájában 

biztosítja. 

6. Rendkívüli települési támogatás 

14. § 

(1) Rendkívüli települési támogatást kell nyújtani különösen 

a) a családot ért elemi kár esetén, 

b) a kérelmező eseti gyógyszerköltségeihez, 

c) fűtési szezonban két alkalommal a fűtési költségek csökkentése céljából, amennyiben a 

kérelmező a kérelem benyújtásának évében a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 

kiadások közül a tüzelőanyag költségeihez nyújtott települési támogatásban nem 

részesült, 

d) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása vagy a gyermek családba való 

visszakerülése érdekében, 

e) a szociális válsághelyzetben levő várandós anya részére gyermekének megtartása 

céljából, 

f) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez. 

 
 

4 A 12. § (1) bekezdése a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (IX. 29.) önkor-

mányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 12. § (1) bekezdése a Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 27/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 12. § (1) 

bekezdése a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 24.) önkormányzati 

rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. 
5 A 13. § (1) bekezdése a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (X. 27.) önkor-

mányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. 
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(2)6 Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha 

a) a család egy főre jutó havi jövedelme 

aa) az (1) bekezdés a) és f) pontjai szerinti kérelem esetében meghaladja a szociális ve-

títési alap összegének 200%-át, egyedül élő és gyermekét egyedül nevelő szülő ese-

tében a szociális vetítési alap összegének 250%-át 

ab) az (1) bekezdés b)–e) pontjai szerinti kérelem esetében meghaladja a szociális vetítési 

alap összegének 150%-át, egyedül élő és gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 

szociális vetítési alap összegének 170%-át, 

b) hitelt érdemlő módon megállapítást nyert, hogy a benyújtott jövedelemnyilatkozat, vala-

mint az ahhoz becsatolt igazolások adatai nem valósak, vagy  

c) a kérelmet az annak alapjául szolgáló, (1) bekezdés f) pontja szerinti eseményt követő 

90 napon túl nyújtották be. 

15. § 

(1)7 A rendkívüli települési támogatás összege a 14. § (1) bekezdés 

a) a) pontja esetén családonként legfeljebb a szociális vetítési alap összegének 150 %-a 

b) b)–c) pontja esetén személyenként legfeljebb a szociális vetítési alap összegének 30 %-

a, 

c) d)-e) pontja esetén családonként legfeljebb a szociális vetítési alap összegének 50 %-a,  

d) f) pontja esetén legalább a temetés költségéről kiállított számla 10 %-a, de legfeljebb a 

köztemetés költségével megegyező összeg. 

(2)8 A rendkívüli települési támogatás összege a 14. § (1) bekezdésében fel nem sorolt esetek-

ben legfeljebb a szociális vetítési alap összegének 50 %-a.  

(3) A rendkívüli települési támogatás kifizetése a támogatást kérő személy nyilatkozata alapján 

házipénztár útján, postai úton vagy banki átutalással történik. 

(4) 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. 

16. § 

(1) Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem esetén 

a) a gyógyszerköltséget a háziorvos vagy a gyógyszertár által kiállított igazolással, 

b) az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét az érintett egészségügyi szolgáltató 

igazolásával, a gyógyászati segédeszköz megvásárlását a gyógyászati segédeszközről 

kiállított számlával, 

c) a fűtés költségeit 

ca) táv- vagy gázfűtés esetén a fűtési szolgáltató igazolásával, vagy a közüzemi számla 

eredeti vagy másolati példányával, 

 
6 A 14. § (2) bekezdése a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (IX. 29.) önkor-

mányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 14. § (2) bekezdése a Kiskunhalas Város Önkormány-

zata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. 
7 A 15. § (1) bekezdése a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (X. 27.) önkor-

mányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 15. § (1) bekezdése a Kiskunhalas Város Önkormány-

zata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. 
8 A 15. § (2) bekezdése a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 24.) önkor-

mányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. 
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cb) egyéb fűtési módozat esetén a tüzelőanyagot forgalmazó által kibocsátott, a 

tüzelőanyag kifizetését igazoló eredeti számlával, 

d) a gyermek születését – amennyiben a gyermek nem Kiskunhalason született – a születési 

anyakönyvi kivonat másolatával, 

e) a nevelésbe vételt vagy annak megszűnését gyámhivatali határozat másolatával, 

f) a tanulói jogviszonyt eredeti iskolalátogatási igazolással, 

g) az óvodai nevelést az óvoda által kiadott eredeti igazolással, 

h) a várandóságot eredeti orvosi igazolással. 

kell a kérelmezőnek igazolnia. 

(2) Az iskoláztatással vagy az óvodai neveléssel összefüggő eseti kiadás összegéről a kérelmező 

írásban nyilatkozik. Az elemi kár tényét a KÖH Szociálpolitikai csoportja környezettanulmány 

alapján állapítja meg. 

(3) A 14. § (1) bekezdés f) pontja esetén, ha a haláleset nem Kiskunhalas közigazgatási területén 

történt, a rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell az elhunyt személy 

halotti anyakönyvi kivonatának másolatát is. 

III. Fejezet 

Természetbeni támogatások 

7. A természetbeni támogatás formái 

17. § 

(1) A települési támogatás - különösen a rendkívüli és a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 

kiadások közül a tüzelőanyag költségeihez nyújtott települési támogatás - természetbeni 

juttatásként is megállapítható. 

(2) A természetbeni juttatás formái különösen életkezdési csomag, iskolakezdési csomag, 

esetenként tüzelőutalvány. 

(3) Utalvány formájában nyújtott támogatás tekintetében a támogatottnak utólagos elszámolási 

kötelezettsége nincs. 

8. Életkezdési és iskolakezdési támogatás 

18. § 

(1)9 Kiskunhalas Város Önkormányzata kérelemre, egyszeri, egészségügyi célú természetbeni 

ellátásban (a továbbiakban: életkezdési támogatás) részesíti azt a gyermeket, akire nézve a tör-

vényes 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 Kiskun-

halas közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában bejelentett tartóz-

kodási hellyel rendelkezik, 

b) a kérelem beadásakor életvitelszerűen az újszülött gyermekkel közös háztartásban, Kis-

kunhalason él, és  

 
9 A 18. § (1) bekezdése a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 24.) önkormány-

zati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
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c) a törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a háztartásában az egy őre jutó jövedelem 

nem haladja a szociális vetítési alap összegének 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. 

(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 véglegessé válásától számított 60 napon 

belül kerül sor. 

(10) Az életkezdési támogatást a polgármester személyesen, akadályoztatása esetén az általa 

kijelölt személy adja át a jogosultnak. 

(11)10 Kiskunhalas Város Önkormányzata az iskolai tanévkezdéssel kapcsolatos kiadások 

enyhítése érdekében, oktatási célú természetbeni ellátásban (a továbbiakban: iskolakezdési 

támogatás) 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 szociális 

vetítési alap összegének ötszörösét. A kérelem benyújtására vonatkozó határidőt a polgármester 

egy ízben meghosszabbíthatja. 

(12) Az iskolakezdési támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, természetbeni támogatás. 

(13)11 Az iskolakezdési támogatás legmagasabb értéke megegyezik a szociális vetítési alap 

összegének 1/10 -ed részével. 

(14) Az iskolakezdési támogatás egy gyermek után csak egy alkalommal jár. 

 
10 A 18. § (11) bekezdése a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 24.) önkor-

mányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
11 A 18. § (13) bekezdése a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 24.) önkor-

mányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. 
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(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. 

9. Köztemetés 

19. § 

Köztemetésre az Szt. mindenkor hatályos szabályai irányadóak. 

IV. Fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

10. Hatályon kívül helyező rendelkezés 

20. § 

Hatályát veszti a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni ellátásokról szóló 

3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet. 

 

 

11. Hatályba léptető rendelkezés 

21. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba. 

12. Átmeneti rendelkezések 

22. § 

A rendelet hatálybalépése előtt benyújtott és végleges határozattal még le nem zárt kérelmek 

esetében jelen rendelet rendelkezései az irányadók, amennyiben kedvezőbbek az ügyfél 

részére. 

 

Kiskunhalas, 2021. október 28. 
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 Fülöp Róbert  Kollárné Dr. Lengyel Linda 

 polgármester jegyző   

 

Záradék: 

 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

hirdetőtábláján való kifüggesztése megtörtént. 

 

Kiskunhalas, 2021. október 29. 

 

 

 

         Kollárné dr. Lengyel Linda 

             jegyző 


