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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
24/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelete 

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 17/2021. 
(X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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: 

1. § 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 17/2021. (X. 29.) 
önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatást kell 

megállapítani annak a személynek 
a) akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül elő esetén az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és  
b) vagyona sem neki, sem a vele közös háztartásban élőknek nincs.” 

2. § 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 17/2021. (X. 29.) 
önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) 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 az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 75 %-át, 
c) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és  
d) vagyona sem neki, sem a vele közös háztartásban élőknek nincs.” 

3. § 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 17/2021. (X. 29.) 
önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha 
a) a család egy főre jutó havi jövedelme 



2 
 

aa) az (1) bekezdés a) és f) pontjai szerinti kérelem esetében meghaladja az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő és gyermekét egyedül 

nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-

át, 
ab) az (1) bekezdés b)–e) pontjai szerinti kérelem esetében meghaladja az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő és gyermekét egyedül 

nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170%-

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

valamint 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.” 

4. § 

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

 
Kiskunhalas, 2022.szeptember 29. 
 
 
 
 
 
 
 
 Fülöp Róbert  Kollárné Dr. Lengyel Linda 
 polgármester jegyző   
 

Záradék: 
 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. 
 
Kiskunhalas, 2022. szeptember 29. 
 
 
 
         Kollárné dr. Lengyel Linda 
             jegyző 
 


