Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.)
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 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) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi és
Szociális Bizottsága, a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli,
természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet)
az alábbi 8/D. §-al egészül ki:
„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) 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.”
2. §
A Rendelet 10. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„10.§ (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.”
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Kiskunhalas, 2019. március 28.

/:Fülöp Róbert:/
polgármester

/:Komlósné dr. Fekete Anikó:/
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való
kifüggesztéssel megtörtént.
Kiskunhalas, 2019. március 29.

/:Komlósné dr. Fekete Anikó:/
jegyző

