Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2016. (II.26.) 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 8a 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:
1.§
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól
függő pénzbeli, természetbeni ellátásokról
szóló 3/2012. (II.26.) önkormányzati
rendelete (továbbiakban: R.) 2.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(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.”
2.§
(1) Az R. 6.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Helyi gyógyszertámogatásra jogosult az a kérelmező, akinek az egy főre jutó havi
jövedelme nem haladja meg:
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.”
(2) Az R. 6.§-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„ (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.

(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.”
3.§
Az R. a következő 8/B-§ -sal egészül ki:
“ 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
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.
.

4.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Kiskunhalas, 2016. február 25.

/: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, 2016. február 26.

/:Komlósné dr. Fekete Anikó:/
jegyző

