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Tisztelt Közgyűlés!

Minősített többség!

Az előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.)
önkormányzati rendelet módosítására tesz javaslatot.
Önkormányzatunk évről-évre bővíti, illetve felülvizsgálja a már bevezetett szociális
ellátásokat, figyelemmel arra, hogy az évenkénti nyugdíjemelések a garantált bérminimum,
illetve a minimálbér emelkedések kapcsán a korábban megállapított jövedelemhatárok
alkalmazása azt eredményezné, hogy a rászorult családok, illetve egyedülállók egy része
kiesne az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokból. Ezért szükségessé vált a
rendkívüli települési támogatások esetén a rendelet-tervezet szerinti jövedelemhatárok
emelése. A települési ápolási támogatások éves felülvizsgálata során is megállapítható volt,
hogy a jövedelmek minimális emelkedése esetén is számos családtagját ápoló hozzátartozó
esik ki ezen ellátásból, ezért javasoljuk a jövedelemhatár rendelet-tervezet szerinti
módosítását. A települési lakhatási támogatás havi összege jelenleg 3.000.- forint/hó,
melynek felemelését javasoljuk a rendelet-tervezetben 5.000.- forint/hó összegre, biztosítva
ezzel azt a lehetőséget az ellátást igénylő családoknak, hogy az általuk megjelölt valamely
közüzemi számlájukat maradéktalanul ki tudják egyenlíteni.
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet
31/A. § alapján a rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani. Eleget téve a
helyi rendeletben foglalt kötelezettségnek hirdetményt helyeztünk el a www.szekszard.hu
honlapon, melyben tájékoztattuk a lakosságot erről a lehetőségről.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) kötelező feladatként
állítja a jogszabály előkészítője elé, hogy előzetes hatásvizsgálatot folytasson le, felmérve
ezzel a szabályozás várható következményeit. Megfelelve a Jat. 17. § (1)-(2) bekezdésében
foglalt előírásnak az előzetes hatásvizsgálat eredményéről hatásvizsgálati lapot készítettünk,
melyet tájékoztatásul szintén csatolunk az előterjesztéshez.
Az előterjesztést a Közgyűlés hetében a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság fogja tárgyalni.
Mindezek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a rendelet-tervezet elfogadását.
Szekszárd, 2018. február 6.

Ács Rezső
polgármester
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosításnak társadalmi hatása
abban mutatható ki, hogy elfogadását követően a megemelt jövedelemhatárok miatt a
rászoruló családok szociális támogatása a jövőben is változatlan formában megvalósulhat.
Költségvetési hatása a települési támogatás 2018. március 1-jétől hatályos kétezer forinttal
történő megemelésében mutatható ki.
b) Környezeti, egészségi következményei: A rendeletmódosításnak környezeti és
egészségügyi következményei nincsenek.
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A módosító rendelet-tervezetnek nincs
adminisztratív terheket befolyásoló hatása.
d) Egyéb hatása: nincs
e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A rendelet megalkotásának szükségessége abban mutatható ki, hogy év
elején emelkedett a garantált bérminimum, illetve a minimálbér összege, így a korábban
megállapított jövedelemhatárok alkalmazása miatt több család kiesne a szociális
támogatásból. A jogalkotás elmaradásának várható következménye szintén abban
mutatható ki, hogy rászoruló családok maradnának szociális támogatási lehetőség nélkül.
f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A
jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
…../2018. (……) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(tervezet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában és a 132. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 10 § (2) bekezdésében és 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.)
önkormányzati rendelet 52. § (1) bekezdés d) pont de) alpontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
1. § (1) A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: R.) 8. § (1) bekezdése a következő e)- f) ponttal egészül ki:
((1) A Közgyűlés szociális rászorultságtól függően a jogosult részére)
„e) szépkorúak karácsonyi támogatást,
f) az Szt. 48. §-a szerinti köztemetést”
(biztosít.)
(2) Az R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Közgyűlés az (1) bekezdés a) és d) pontjában foglalt hatáskörök gyakorlását a Szociális
és Egészségügyi Bizottságra, az (1) bekezdés b), c), e) és f) pontjában foglalt hatáskörök
gyakorlását a polgármesterre ruházza át.”
2. § Az R. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A lakhatási támogatás havi összege 5 000 Ft.”
3. § Az R. 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
((2) Ápolási támogatásra jogosult az a nagykorú hozzátartozó, aki 18. életévét betöltött,
tartósan beteg, Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen ott lakó személy otthoni ápolását,
gondozását végzi amennyiben)
„a) az ápoló családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és”
4. § Az R. 12. § (3) bekezdés a)-c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
((3) Rendkívüli települési támogatásra – a 13/C. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel - az a
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személy jogosult, aki e § (1) bekezdése szerint rendkívüli élethelyzetbe került vagy
létfenntartási gonddal küzd és az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja
meg)
„a) család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
b) gyermekét egyedül nevelő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 160 %-át,
c) egyedül élő vagy egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 170 %-át.”
5. § Az R. 13/C. § (1) bekezdés a)-b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
((1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt rendkívüli
települési támogatásra jogosult az eltemettető, ha az egy főre számított havi családi
jövedelem nem haladja meg.)
„a) család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át,
b) egyedül élő vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300 %-át.”
6. § Az R. 44. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendeletnek a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2018.(…) önkormányzati rendelettel
megállapított 9. § (4) bekezdését a 2018. március 1. napján folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.”
7. § Ez a rendelet 2018. március 1-jén lép hatályba.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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Hatályos rendelet mellékletek nélkül, melyben eltérő
rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket.

színnel

jelöltük

az

új

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének
8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi
szabályozásáról*
a módosításokkal egységes szerkezetben

Bevezető rész

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(a továbbiakban: Szt.) 26. §- ában, 32. §-ának (3) bekezdésében, 37/D. § (3) bekezdésében,
38. § (9) bekezdésében, 43/B. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 46. § (1)
bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében és a 92. §-ának (1) és (2)
bekezdéseiben, valamint a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális
ellátások helyi szabályairól a következő rendeletet alkotja:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében
meghatározza az önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit,
szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének
garanciáit.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő
a) bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező – több
lakcímmel rendelkező esetén a városban életvitelszerűen lakó - magyar
állampolgárokra,
*

A rendeletet a közgyűlés a 2009. március 26-i ülésén fogadta el.

6
50elot

b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként1 elismert személyekre.
(2) A rendelet hatálya kiterjed:
a) Az Szt. 6. §-ában meghatározott, az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó
hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás
igénybevételekor nyilatkozatában Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területét
tartózkodási helyeként megjelölte;
b) Az Szt. a 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1)
bekezdésben foglaltakon túlmenően az Európai Szociális Kartát megerősítő
országoknak Magyarország2 területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is;
c) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének
időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három
hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország3 területén gyakorolja, és a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint
bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint
d)4
e)5
(3)6 A rendelet hatálya a 36. §-ba foglalt személyes gondoskodást nyújtó ellátások
tekintetében az (1)-(2) bekezdésekben foglaltakon túlmenően a társulási megállapodás,
illetve a Szociális Központ, Humánszolgáltatási Központ működési engedélyében
szereplő települések közigazgatási területére is kiterjed.
Eljárási rendelkezések
3. §7
(1) A Közgyűlés hatáskörébe tartozó szociális rászorultságtól függő pénzbeli és
természetbeni ellátások iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalánál lehet előterjeszteni szóban vagy írásban. Az eljárás
hivatalból is megindítható.
(2) E rendeletben szabályozott ellátások igényléséhez a kérelmek e rendelet 1., 2., 3. és 8.
mellékletében e célra rendszeresített nyomtatványon nyújthatók be.

Módosította a 44/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2014. január 1-től.
Módosította a 7/2012.(II.7.) szekszárdi ör. 10. §. Hatályos 2012. február 8-tól.
3 Módosította a 7/2012.(II.7.) szekszárdi ör. 10. §. Hatályos 2012. február 8-tól.
4 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 4/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatálytalan 2013. március 1-től.
5 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 4/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatálytalan 2013. március 1-től.
6 Módosította az 1/2011.(II.9.) szekszárdi ör. 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2011. február 10-től.
7 Módosította a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2015. március 1-től.
1
2
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4. §
(1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles családja vagyoni,
jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és az erre vonatkozó – külön jogszabályban, valamint
e rendeletben meghatározott - igazolásokat becsatolni.
(2)

8

A tényállás tisztázása érdekében – szükség esetén -, így különösen a közös háztartás
tényének fennállása megállapításához helyszíni szemle tartható.

5. §
(1) E rendelet 3. §-ának (1) bekezdése szerinti kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni
kell:
a) a kérelmező személyi adatait (név, születési hely, születési idő, anyja neve, lakcím,
tartózkodási hely, eltartottak adatai, családi jogállásuk),
b) a kérelmező (család) jövedelmét, figyelembe vehető kiadásait.
(2)9
6. §
A jogosultság megállapításakor az Szt. 10. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.10
7. §
(1) A kérelmet – átruházott hatáskörben – Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése
Szociális és Egészségügyi Bizottsága (a továbbiakban: Szociális és Egészségügyi
Bizottság), továbbá Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban:
polgármester) bírálja el a 8. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.
(2) Ha a Közgyűlés a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, a
megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét - amennyiben annak
megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – méltányosságból a
Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján
a) elengedheti,
b) csökkentheti,
c) részletekben fizettetheti meg.
(3)11
II. FEJEZET
SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK
Az ellátások formái
Módosította az 1/2011.(II.9.) szekszárdi ör. 2. §. Hatályos 2011. február 10-től.
Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(II.9.) szekszárdi ör. 21. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2011. február 10-től.
10 Módosította az 1/2011.(II.9.) szekszárdi ör. 3. §. Hatályos 2011. február 10-től.
11 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(II.9.) szekszárdi ör. 21. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2011. február 10-től.
8
9

8
50elot

8. §12
(1) A Közgyűlés szociális rászorultságtól függően a jogosult részére
a) települési támogatást
aa) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (a továbbiakban:
lakhatási támogatás),
ab) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását,
gondozását végző személy részére (a továbbiakban: ápolási támogatás)
ac)13 egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak
csökkentése érdekében rendszeres gyógyszertámogatásra (a továbbiakban:
települési gyógyszertámogatás)
b) rendkívüli települési támogatást,
c) közlekedési tanulóbérlet támogatást
d)14 szociális célú tűzifa támogatást (a továbbiakban: tűzifa támogatás)
e) szépkorúak karácsonyi támogatást,
f) az Szt. 48. §-a szerinti köztemetést
biztosít.
(2) A Közgyűlés az (1) bekezdés a) és d) pontjában foglalt hatáskörök gyakorlását a Szociális
és Egészségügyi Bizottságra, az (1) bekezdés b), és c), e) és f) pontjában foglalt hatáskörök
gyakorlását a polgármesterre ruházza át.
Települési15 támogatás
9. §16
(1) Átruházott hatáskörben a Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociálisan rászorult
személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség
fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadásaik (villanyáram-, víz-, gázfogyasztás
távhőszolgáltatás, csatornahasználat, szemétszállítási díj, lakbér, albérleti díj közös költség,
tüzelőanyag költség) viseléséhez e rendeletben meghatározott feltételekkel települési
támogatás keretén belül lakhatási támogatást nyújt.
(2) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek az egy főre jutó havi jövedelme
a) több személyes háztartás esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át,
b) egy személyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250 %-át,
és a háztartás tagjai egyikének sincs Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona.

Módosította a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2015. március 1-től.
Módosította a 43/2015.(XII.22.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2016. március 1-től.
14 Beillesztette a 39/2016.(XI.3.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2016. november 4-től.
15 Módosította a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2015. március 1-től.
16 Beillesztette a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2015. március 1-től.
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(3) Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül
a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(4) A lakhatási támogatás havi összege 3.000 5000 Ft.

(5) A lakhatási támogatást egy évre kell megállapítani. A lakhatási támogatás iránti kérelmet
folyamatosan lehet benyújtani és évente meg kell újítani.
(6) A lakhatási támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell
benyújtani. A támogatás megállapításához csatolni kell
a) a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolását, a kérelemnyomtatványban
szereplő vagyonnyilatkozatát,
b) a lakás tulajdonviszonyáról szóló igazolást, illetve albérleti szerződést,
c) a természetbeni szociális ellátás esetén a támogatott szolgáltatást szolgáltatói vagy
közszolgáltatási szerződés alapján szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási
helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatot tartalmazó iratot vagy
másolatát.
(7) A lakhatási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában (közüzemi
díjak egy részének, illetve egészének kérelmező helyett történő fizetése) illetve pénzbeli
ellátásként havi rendszerességgel kell nyújtani.
(8)17 A támogatás folyósítása a kérelem benyújtásának hónapja első napjától esedékes.
10. §18
(1) Átruházott hatáskörben a Szociális és Egészségügyi Bizottság a települési támogatás
keretén belül a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását,
gondozását végző személy részére e rendeletben meghatározott feltételek esetén ápolási
támogatást nyújt.
(2) Ápolási támogatásra jogosult az a nagykorú hozzátartozó, aki 18. életévét betöltött,
tartósan beteg, Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen ott lakó személy otthoni ápolását,
gondozását végzi amennyiben
a) az ápoló családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 200 %-át és
b) az ápolási támogatást igénylő hozzátartozón kívül az ápolt családjában nincs más,
folyamatosan otthon tartózkodó, rendszeres pénzellátással rendelkező személy, aki az
ápolási, gondozási feladatokat el tudná végezni.
(3) Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban
állandó ápolást, gondozást igényel.

17
18

Beillesztette a 43/2015.(XII.22.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2015. december 23-tól.
Beillesztette a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2015. március 1-től.
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(4) Az ápolást végző személy számára egyidejűleg csak egy ápolási támogatásra való
jogosultság állapítható meg, továbbá egy ápolt személyre tekintettel csak egy ápolást végző
személy számára állapítható meg ápolási támogatás.
(5) Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha
a) az ápolt két hónapot meghaladó fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást
nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, illetve köznevelési
intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő
hallgatója, kivéve ha
aa) a köznevelési intézményben eltöltött idő a nemzeti köznevelésről szóló törvényben
a köznevelési intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot
nem haladja meg,
ab) a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetve a felsőoktatási
intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja
meg,
ac) a köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatása vagy a nappali ellátást
nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres
közreműködésével valósítható meg.
b) az Szt. 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti rendszeres pénzellátásban részesül és annak
összege meghaladja az ápolási támogatás összegét, ide nem értve azt a táppénzt,
amelyet az ápolási támogatás folyósításának időtartama alatt végzett
keresőtevékenységből adódó biztosítási jogviszony alapján – keresőképtelenné válás
esetén – folyósítanak,
c) szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási
intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója,
d) keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével
– a napi 4 órát meghaladja.
(6) Az ápolási támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha
a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,
b) az ápolát végző személy ápolási kötelezettségét nem teljesíti,
c) az ápolt személy meghal,
d) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási
jogának gyakorlásával felhagyott.
e) az (5) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be.
f)19 az ápolást végzőt, az ápolt sérelmére elkövetett cselekménye miatt jogerősen elítélik.
(7) Az ápolt személy halála esetén az ápolási támogatás folyósítását az elhalálozás
hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.
19

Beillesztette a 25/2017.(VI.28.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2017. június 29-től.
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(8) Az ápolás nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző több egymást követő napon
nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, az
ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményeinek biztosításáról, orvosi
vizsgálatokra, kezelésekre nem kíséri el, az esetleges vészhelyzet kialakulásának
megelőzéséről nem gondoskodik.
(9) Az ápolás nem teljesítésének ellenőrzése céljából a Szociális Központ házi segítségnyújtó
szolgálatának közreműködése igényelhető, ez esetben írásos felkérés alapján a Szociális
Központ
a) a helyszínen ellenőri az ápolási kötelezettség teljesítését,
b) szükség esetén véleményt kér a háziorvostól az ápolt esetleges egészségromlásának
okairól,
c) a döntésre jogosult szervet tájékoztatja az ellenőrzés eredményeiről.
(10) A Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörében eljárva az ápolási
támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását évente legalább egyszer felülvizsgálja.
Ha a felülvizsgálat megállapítja, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást a
felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább kell folyósítani. Ha a felülvizsgálat
eredményeként a jogosultság megszűnik, akkor az ellátás folyósítását a határozat
meghozatala hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.
(11) Az ápolási kötelezettség nem teljesítésével kapcsolatos jelzés, illetve az ápolási
támogatás felülvizsgálata során az ápolás megfelelőségét a helyszínen ellenőrizni kell.
(12)20 Az ápolási támogatás havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben az
ápolási díjra meghatározott alapösszeg 80 %-a.
(13) Az ápolási támogatás havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult
esetén a (12) bekezdés szerinti összegnek és a jogosult részére folyósított más rendszeres
pénzellátás havi bruttó összegének a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot nem éri
el, a jogosult részére ezer forint összegű ápolási támogatást kell megállapítani.
(14)21 Ha az ápolási támogatásra vonatkozó igényt jogerősen megállapítják, az a kérelem
benyújtásától esedékes. Ha az ápolási támogatás nem teljes hónapra jár, az ellátás összege
az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának szorzata.
Települési gyógyszertámogatás22
10/A. §23
(1) Átruházott hatáskörben a Szociális és Egészségügyi Bizottság a települési támogatás
keretén belül egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó

Kiegészítette a 8/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2015. március 1-től.
Beillesztette a 43/2015.(XII.22.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2015. december 23-tól.
22 Beillesztette a 43/2015.(XII.22.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2016. március 1-től.
23 Beillesztette a 43/2015.(XII.22.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2016. március 1-től.
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kiadásainak csökkentése érdekében rendszeres gyógyszertámogatásra való
jogosultságot állapít meg annak a szociálisan rászorult kérelmezőnek,
a) akinek, illetve családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
b) akinek a háziorvosa által kiállított és a gyógyszertár által beárazott igazolása szerint
a krónikus betegséghez közvetlenül kapcsolódó vényköteles gyógyszerköltségének
– ideértve a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszereket is – havi átlaga
(havi rendszeres gyógyszerköltség) meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 20 %-át,
c) akinek közgyógyellátásra való jogosultsága nem került megállapításra.
d)24 aki egyedülálló nyugdíjas, és jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 320 %-át.
(2)25 A támogatás havi összege az alábbi jövedelemhatárok szerint alakul:
A támogatás havi maximális összege
Egy főre jutó
jövedelem
Az
öregségi
nyugdíj
mindenkori
legkisebb
összegének 200 %-áig
Az
öregségi
nyugdíj
mindenkori
legkisebb
összegének 300 %-áig,
Az egyedülálló nyugdíjas
esetén az öregségi nyugdíj
mindenkori
legkisebb
összegének 320 %-áig

Egyedül élő
kérelmezőnél
8.000,- Ft

Családban élő
kérelmezőnél
7.000,- Ft

6.000,- Ft

5.000,- Ft

6.000,- Ft

-

(3) A támogatás összege nem haladhatja meg az igazolt havi rendszeres gyógyszerköltség
összegét, az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés
szabályairól szóló 2008. évi III. törvény szabályait alkalmazva.
(4) Az egy családban élő személyek részére gyógyszertámogatás címén megállapított ellátás
együttesen nem haladhatja meg havonta a 14.000,- Ft-ot.
(5) A támogatás 6 hónapra, természetbeni ellátásként, gyógyszer utalvány formájában
kerül kiadásra. A jogosultság leteltét követően ismételten igényelhető.
(6) Az utalvány a rendeltetésétől eltérően nem használható fel, értéke sem egészében, sem
részen készpénzre nem váltható át, másra nem ruházható át. Az utalvány az azon
feltüntetett névvel, társadalombiztosítási azonosító jellel együtt érvényes, a kiállításától
számított 6 hónapig.
(7) A gyógyszer utalvány kiállításának napja megegyezik a jogosultságot megállapító jogerős
határozat napjával.

24
25

Beillesztette a 39/2016.(XI.3.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés. Hatályos 2016. november 4-től.
Módosította a 39/2016.(XI.3.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés. Hatályos 2016. november 4-től.
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11. §26
Rendkívüli települési támogatás27
12. §28

(1) Átruházott hatáskörben a polgármester a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem
tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így
különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő
várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának
előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek
családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek
hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak, e rendeletben meghatározottak
szerint rendkívüli települési támogatást nyújt.
(2) Rendkívüli települési támogatás igényelhető:
a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére
(a továbbiakban: létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott
támogatás),
b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére (a továbbiakban: rendkívüli gyógyszertámogatás), így
különösen:
ba) azon személyek kiadásainak csökkentésére, akik nem rendszeres jelleggel, de
esetenként egy-egy betegség miatt jelentkező magas gyógyszer kiadást jövedelmi
helyzetük miatt nem képesek megfizetni, vagy
bb) azon családok támogatására, amelyekben az egyes családtagok eseti gyógyszer
költsége együttesen olyan nagymértékű, hogy azt nem képesek viselni, vagy
c) gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra vagy
d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra.
(3) Rendkívüli települési támogatásra – a 13/C. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel - az a
személy jogosult, aki e § (1) bekezdése szerint rendkívüli élethelyzetbe került vagy
létfenntartási gonddal küzd és az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg
a) család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 150 %-át,
b) gyermekét egyedül nevelő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 135 160 %-át,
c) egyedül élő vagy egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 170 %-át.
(4) A polgármester a rendkívüli települési támogatás felhasználásának ellenőrzése keretében
a felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta stb.) becsatolására hívhatja fel
a jogosultat.
13. §29
Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 7/2012.(II.7.) szekszárdi ör. 11. §. Hatálytalan 2012. február 8-tól.
Beillesztette a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2015. március 1-től.
28 Beillesztette a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2015. március 1-től.
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27
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(1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott támogatás
összege alkalmanként 5.000 Ft.
(2) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott támogatás
éves összege egy család esetében nem haladhatja meg a 20.000 Ft-ot.

13/A. §30
(1)31 Rendkívüli gyógyszertámogatásra benyújtott rendkívüli települési támogatás iránti
igény megállapításának a 12. § (3) bekezdésében meghatározottakon túl további feltétele,
hogy a kérelmező a kérelem benyújtásának időpontjában nem részesül közgyógyellátásban,
illetve települési gyógyszertámogatásban.
(2) Rendkívüli gyógyszertámogatás iránt benyújtott kérelem kötelező melléklete a
gyógyszerek eseti vagy havi költségéről szóló igazolás.
(3) A rendkívüli gyógyszertámogatás összege nem haladhatja meg a gyógyszer árának 50 %át.
(4) A rendkívüli gyógyszertámogatás éves összege egy család esetében nem haladhatja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 70 %-át.
(5) Rendkívüli gyógyszertámogatásra megállapított rendkívüli települési támogatás
elsősorban természetben gyógyszerutalvány formájában adható.
13/B. §32

(1) A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott rendkívüli települési
támogatás alkalmanként 5.000 Ft/gyermek összegben adható, ebből egy esetben
tanévkezdéskor. A gyermekenként kifizethető támogatás éves összege nem haladhatja meg
az évi 20.000 Ft-ot.
(2) A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott rendkívüli települési
támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen védelembe vett
gyermek számára.
(3) A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott rendkívüli települési
támogatást természetben, elsősorban gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány formájában kell
nyújtani, mely felhasználható fogyasztásra kész étel, tanszer és ruházat vásárlására.
13/C. §33
Beillesztette a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2015. március 1-től.
Beillesztette a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2015. március 1-től.
31 Módosította a 43/2015.(XII.22.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2016. március 1-től.
32 Beillesztette a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2015. március 1-től.
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(1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt rendkívüli
települési támogatásra jogosult az eltemettető, ha az egy főre számított havi családi
jövedelem nem haladja meg
a) család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 220 %-át,
b) egyedül élő vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250 300 %-át.
(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt
önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről a
kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla
eredeti példányát, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot.
(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli
települési támogatás összege 35.000 Ft.
(4) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására
igényelt rendkívüli települési támogatás iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 60
napon belül nyújthatja be.
14. §34
(1) A szociálisan rászorult kérelmező részére kivételes méltánylást érdemlő körülmények, így
különösen: elemi kár, betegség, baleset, rablás, eltulajdonítás fennállása esetén – az egyéb
feltételek hiányában – a polgármester az általános szabályoktól eltérően is állapíthat meg
rendkívüli települési támogatást azzal, hogy egyszeri támogatásként legfeljebb az éves
összegek kétszerese adható. Ha a kivételes méltánylást érdemlő körülmények indokolják és
a költségvetési fedezet is rendelkezésre áll, a polgármester a fenti összeghatártól eltérhet. A
kivételes méltányosság gyakorlására a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatot tehet.
(2) Amennyiben egy határozatban többszöri támogatás kerül megállapításra, fel kell sorolni
a kifizetések időpontját és a kifizetendő összegeket.
15. §35
(1) Ha kérelmező, illetve hatáskör gyakorlója a rendkívüli települési támogatás
rendeltetésszerű felhasználását úgy látja biztosítottnak, pénzbeli támogatás helyett
természetbeni juttatást nyújthat.
(2) Természetbeni ellátás lehet különösen:
a) vásárlási utalvány juttatása,
b) tartós élelmiszer vásárlása,
c) tüzelőanyag juttatása, közüzemi számlák kifizetése,
d) tankönyvvásárlás, tandíj,
e) gyógyszerutalvány.
Beillesztette a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2015. március 1-től.
Beillesztette a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2015. március 1-től.
35 Beillesztette a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2015. március 1-től.
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(3)36 A támogatás célzott felhasználásához a Humánszolgáltató Központ segítsége
igényelhető.
(4) Ha a rendkívüli települési támogatást közüzemi díj megfizetése céljából igénylik, a
támogatás közvetlenül a közüzem részére történő átutalással is folyósítható.
16. §37
17. §
(1)38 A megállapított rendkívüli települési támogatás folyósítása készpénzben (postai vagy
házipénztári kifizetéssel) vagy természetbeni ellátás formájában (élelmiszer utalvány,
gyógyszerutalvány) történhet.
(2)39
(3) Az utalványrendszerrel kapcsolatos megállapodást a polgármester köti meg a beváltást
biztosító kereskedelmi egységekkel és gyógyszertárral.
(4)40 A kitöltött utalvány átvételét a támogatásban részesülők aláírásukkal igazolják. Az
utalványokról a bizonylati rend szabályai szerint nyilvántartást kell vezetni.
(5) Az utalvány a rendeltetésétől eltérően nem használható fel, értéke sem egészében, sem
részben készpénzre nem váltható át, másra nem ruházható át. Az utalvány az azon
feltüntetett számú személyazonosító igazolvánnyal együtt érvényes.
(6)41
Közlekedési tanulóbérlet támogatás
18. §
(1) Az önkormányzat közigazgatási területén működő általános iskolák tanköteles korú
tanulói, valamint a Fogyatékosok Nappali Intézményébe járó tanköteles korú
gondozottak szociális rászorultságuk alapján az intézmény helyi tömegközlekedési
eszközzel való megközelítéséhez közlekedési tanulóbérlet támogatást (a továbbiakban:
tanulóbérlet támogatás) igényelhetnek. A tanulóbérlet támogatás megállapítása iránti
kérelmet a rendelet 8. melléklete42 szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani,
amelyhez mellékelni kell a lejárt tanulóbérletet, valamint fogyatékos gyermek, illetőleg
fogyatékos személy esetében a fogyatékosságot tanúsító orvosi igazolások másolatát.
43
(2)
A tanulóbérlet támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje a bérlet
érvényességi idejét követő tanév kezdete.

Módosította a 43/2015.(XII.22.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos 2015. december 23-tól.
Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 44/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatálytalan 2014. január 1-től.
38 Módosította a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. március 1-től.
39 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 44/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatálytalan 2014. január 1-től.
40 Módosította a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2015. március 1-től.
41 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(II.9.) szekszárdi ör. 21. § (9) bekezdése. Hatálytalan 2011. február 10-től.
42 Módosította a 49/2011.(IX.13.) szekszárdi ör. 5. §. Hatályos 2011. szeptember 14-től.
43 Módosította az 1/2011.(II.9.) szekszárdi ör. 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2011. február 10-től.
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(3) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzbeli ellátás megállapítását nevelési-oktatási
intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény,
természetes személy, illetve a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi
szervezet is kezdeményezheti.
(4) Tanulóbérlet támogatásra szociális rászorultsága alapján az a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló, valamint az a gondozott jogosult, aki
a) külterületen lakik, vagy
b)44 belterületen oktatási intézményétől 2 km-nél távolabb lakik, vagy
c) fogyatékos gyermek, illetőleg fogyatékos személy, amennyiben az intézmény
megközelítéséhez a tömegközlekedési eszköz rendszeres igénybevétele szükséges.
(5) A tanulóbérlet árával egyező összegű támogatás nyújtásáról átruházott hatáskörben a
polgármester dönt.
Tűzifa támogatás45
19. §46
(1) A tűzifa támogatás, a lakáshasználat költségeit csökkentő, szociális rászorultság alapján
természetben nyújtott szociális ellátás. A tűzifa támogatást külterületi ingatlanban élő
szociálisan rászoruló személyek is igényelhetik.
(2) Tűzifa juttatásban részesülhet az a kérelmező, akinek háztartásában az egy főre jutó
havi nettó jövedelem egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250 %-át, családban élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át, egyedül élő nyugdíjas esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300 %-át nem haladja meg és nem rendelkezik vagyonnal.
(3) A tűzifa támogatás egy lakóingatlanban évente egy alkalommal csak egy személynek
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
(4) A tűzifa támogatás annak adható, aki lakásának a fűtését fatüzelésre alkalmas
tüzelőberendezéssel biztosítja.
(5) A tűzifa támogatás megállapítását megelőzően, illetve a megállapított támogatás
felhasználásának
ellenőrzésére
a
Humánszolgáltató
Központ
bevonásával
környezettanulmány készíthető.
(6) A tűzifában részesülő személy a tűzifát csak saját háztartásában használhatja fel, azt
nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, ha ezen kötelezettségét megszegi, a
kötelezettségszegéstől számított 5 évig nem részesülhet tűzifa támogatásban.
(7) A tűzifa igénylés az 5. melléklet szerinti kérelem nyomtatványon minden év szeptember
1. és 30. napja között nyújtható be. A tűzifa kiszállításáról az önkormányzat tárgyévet követő
Módosította az 1/2011.(II.9.) szekszárdi ör. 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2011. február 10-től.
Beillesztette a 39/2016.(XI.3.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2016. november 4-től.
46 Beillesztette a 39/2016.(XI.3.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2016. november 4-től.
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év február 28. napjáig gondoskodik.”
(8) A beérkezett kérelmeket a tárgyévi költségvetés e célra rendelkezésre álló előirányzata
figyelembe vételével a Szociális és Egészségügyi Bizottság bírálja el.
(9) A beérkezett kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek:
a)
b)
c)
d)

a rendszeres települési gyógyszertámogatásban részesülők,
a települési lakhatási támogatásban részesülők,
a hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok,
az egyedül élő időskorúak.

(10) A tűzifa támogatás évente egységesen 15 mázsa, tüzelési célra azonnal felhasználható
nedvességtartalommal rendelkező, vágott, hasított tűzifa.
(11) A kihűlés és fagyhalál veszélyének észlelése esetén Szekszárd Megyei Jogú Város
Humánszolgáltató Központjának jelzése alapján a tűzifa támogatás iránti eljárás hivatalból is
megindítható.
19/A. §47
Szépkorúak karácsonyi támogatása48
20.§49
(1) Az önkormányzat kérelemre a 62. életévét legkésőbb a tárgyévben betöltött személyek
(a továbbiakban: szépkorúak) részére karácsonyi támogatást nyújthat.
(2) A karácsonyi támogatás iránti eljárásban átruházott hatáskörben a polgármester jár el.
(3) Karácsonyi támogatásra jogosult az a személy, aki kérelmét a polgármester által
közzétett hirdetmény szerinti határidőig az önkormányzathoz benyújtja, és az alábbi
együttes feltételeknek megfelel:
a) Szekszárdon bejelentetett lakóhellyel rendelkezik,
b) a 62. életévét legkésőbb a tárgyévben betölti.
(4) A karácsonyi támogatás iránti kérelem benyújtása - a 3. §-ban írtaktól eltérően - az
alábbiak szerint történhet:
a) elektronikus regisztráció útján, vagy
b) a Polgármesteri Hivatalban személyesen, illetve telefonon.

Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatálytalan 2015. március 1-től.
Beillesztette a 36/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2017. november 30-tól.
49 Beillesztette a 36/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2017. november 30-tól.
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(5) A karácsonyi támogatás évente egy alkalommal legfeljebb kétezer forint összegben
természetbeni ellátásként nyújtható.
(6) A karácsonyi támogatás igénylésének, átadásának rendjéről a polgármester a helyben
szokásos módon hirdetményt jelentet meg.
21. §50
22. §51
23. §52
24. §53
25. §54
Köztemetés
26. §
(1) Az önkormányzat az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési
kötelezettség alól részben vagy egészben a (2) bekezdés szerinti különös méltánylást
érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles
személyt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásnál különös méltánylást érdemlő körülményként kell
figyelembe venni, ha az eltemettetésre köteles személy
a) egyedülálló, vagy
b) három, illetve annál több gyermek eltartásáról gondoskodik, és a háztartásában az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét, feltéve, hogy a köztemetés költségeinek megtérítése saját vagy családja
létfenntartását veszélyezteti.
27. §55
28. §56
29. §57
30. §58
31. §59
32. §60
33. §61
34. §62
Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatálytalan 2015. március 1-től.
Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatálytalan 2015. március 1-től.
52 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatálytalan 2015. március 1-től.
53 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatálytalan 2015. március 1-től.
54 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatálytalan 2015. március 1-től.
55 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 44/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatálytalan 2014. január 1-től.
56 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatálytalan 2015. március 1-től.
57 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatálytalan 2015. március 1-től.
58 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatálytalan 2015. március 1-től.
59 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatálytalan 2015. március 1-től.
60 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatálytalan 2015. március 1-től.
61 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatálytalan 2015. március 1-től.
62 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatálytalan 2015. március 1-től.
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III. FEJEZET
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
Az ellátások formái
35. §
(1) A Közgyűlés a rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott szociális rászorultak
részére személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat szociális intézmények fenntartásával
biztosítja.
(2) A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és
szakosított ellátásokat.
36. §
(1) A Közgyűlés a személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül alapszolgáltatásként
biztosítja az Szt. 59. § 62-65/F. §-ában foglaltaknak megfelelően.
a) Szociális Központ keretében:
- étkeztetést,
- házi segítségnyújtást,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,
- nappali ellátást, amelynek biztosítására működteti:
1. az idősek klubját,
2. a fogyatékosok nappali intézményét,
63
b) Humánszolgáltató Központ szolgáltatásában:
-64 családsegítő és gyermekjóléti központot,
- pszichiátriai betegek közösségi ellátását,
- utcai szociális munkát,
- nappali ellátást, amelynek biztosítására működteti:
1. népkonyhát,
2. nappali melegedőt.
(2) A Közgyűlés szakosított ellátás biztosítására működteti
a) Szociális Központ keretében az idősek otthonát, mint ápolást, gondozást nyújtó
intézményt,
65
b) Humánszolgáltató Központ keretében hajléktalanok (férfi) átmeneti szállását és
éjjeli menedékhelyét, mint átmeneti elhelyezést nyújtó intézményt.

Módosította a 43/2015.(XII.22.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos 2015. december 23-tól.
Módosította a 43/2015.(XII.22.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2016. január 1-től.
65 Módosította a 43/2015.(XII.22.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos 2015. december 23-tól.
63
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(3) A Közgyűlés a szenvedélybetegek közösségi ellátását, valamint a szenvedélybetegek
nappali ellátását a Szent Erzsébet Karitász Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő
Szolgálattal kötött szerződés útján biztosítja.
37. §
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételére irányuló kérelmet
a) 66 étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás idősek klubja
iránti igény esetén a Szociális Központ vezetőjének,
b) házi ápolási szolgálat iránti igény esetén a Szolgálat vezetőjének,
c) 67családsegítés iránti igényt a Humánszolgáltató Központ vezetőjének,
d) 68 ápolást, gondozást nyújtó intézményben (Idősek Otthona) történő elhelyezés
iránti kérelmet a Szociális Központ vezetőjének,
e) hajléktalanok átmeneti szállása és éjjeli menedékhelye, valamint a nappali melegedő
és népkonyha iránti igényt a Hajléktalanok Gondozási Központja vezetőjének,
munkaidőn kívül a hajléktalan szállás ügyeletesének,
f) fogyatékosok nappali intézményébe történő felvételi igényt az intézmény
vezetőjének kell benyújtani.
38. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelemről Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata által biztosított alapszolgáltatások, valamint átmeneti- és
tartós bentlakásos intézmény esetében az intézményvezető dönt.
(2)

69Tartós

bentlakásos és átmeneti elhelyezést biztosító ellátás igénybevételének
megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetőleg törvényes
képviselőjével - a rendelet 10. mellékletét képező nyomtatvány felhasználásával - az Szt.
94/C. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő megállapodást köt.
39. §

(1) Az intézményvezető az Szt. 94/B. §-ában70 foglaltak szerint az igények beérkezésének
sorrendjében gondozási szükséglet és jövedelem vizsgálatot követően gondoskodik az
igénylők elhelyezéséről. Ha az ellátásra vonatkozó igény férőhely hiányában nem
teljesíthető, úgy a kérelmet a kézhezvétel napján nyilvántartásba veszi a teljesítési
sorrend megállapíthatósága érdekében.
(2) Az ellátást igénylő azonnali elhelyezéséről gondoskodik, ha annak helyzete ezt
indokolja. A soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igényt a kérelemben illetve a beutaló
határozatban fel kell tüntetni.
(3)

71

Több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem esetén az intézményvezető az
igény kielégítésének sorrendjéről az Szt. 94/B § alapján saját hatáskörében dönt.

Módosította az 1/2011.(II.9.) szekszárdi ör. 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2011. február 10-től.
Módosította a 43/2015.(XII.22.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos 2015. december 23-tól.
68 Módosította az 1/2011.(II.9.) szekszárdi ör. 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2011. február 10-től.
69 Módosította a 7/2012.(II.7.) szekszárdi ör. 7. §. Hatályos 2012. február 8-tól.
70 Módosította a 7/2012.(II.7.) szekszárdi ör. 10. §. Hatályos 2012. február 8-tól.
71 Módosította az 1/2011.(II.9.) szekszárdi ör. 18. §. Hatályos 2011. február 10-től.
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(4) A nyilvántartott igények teljesítésének indokoltságát az intézményvezető évente
felülvizsgálja.
40. §
(1) Az intézményi jogviszony megszűnésének és megszüntetésének eseteire, valamint
módjaira az Szt. 100- 104. §- ában foglaltak az irányadók.
(2) Ha az ellátás megszüntetésével a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet,
az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Közgyűléshez fordulhat. Ilyen
esetben az ellátást változatlan feltételekkel mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó,
illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz.
(3) Határozott időre szóló elhelyezés megszüntetése, meghosszabbítása, valamint a más
intézménybe történő áthelyezés módjára, eseteire, eljárási rendjére az Szt. 108- 109. §ában foglaltak az irányadók.
Szociálpolitikai kerekasztal
41. §
(1) A Közgyűlés az Szt. 58/B. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően szociálpolitikai
kerekasztalt hoz létre.
(2) A szociálpolitikai kerekasztal feladata:
a) részt vesz a szolgáltatástervezési koncepció kidolgozásában,
b) folyamatosan figyelemmel kíséri a szolgáltatástervezési
meghatározott feladatok megvalósulását, végrehajtását,
72
c)

koncepcióban

(3) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai:
a) Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere,
b) Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője
c) 73Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási
Igazgatóságának vezetője,
d) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának elnöke;
e) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális Központjának igazgatója,
f) 74Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Humánszolgáltató Központ igazgatója,
g) 75Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szekszárdi Kirendeltségének
vezetője,
h) Szent Erzsébet Karitász Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat vezetője,
i) Városi Mentálhigiénés Egyesület képviselője,
j) Kék Madár Alapítvány képviselője,
Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(II.9.) szekszárdi ör. 21. § (10) bekezdése. Hatálytalan 2011. február 10-től.
Módosította a 4/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2013. március 1-től.
74 Módosította a 43/2015.(XII.22.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos 2015. december 23-tól.
75 Módosította a 7/2012.(II.7.) szekszárdi ör. 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2012. február 8-tól.
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k)76 Szekszárdi Civil Kerekasztal delegáltja
l)77 Nemzetiségi Önkormányzatok delegáltjai.
42. §
(1) Az Szt. 62. §-ának (1) bekezdése alapján az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan
rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt
önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk miatt.
(2) Életkora miatt rászorulónak kell tekinteni
a) a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő, illetőleg az öregségi nyugdíjkorhatárt
elérő személyt,
b)78
(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában
korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga
ellátásáról – részben vagy egészen – nem tud gondoskodni.
(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
alapján fogyatékossági támogatásban részesül.
(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt
a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására
részben képes.
(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett
lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan
szállás.
(7) Az étkeztetés biztosítása a Hajléktalanok Gondozási Központjának Népkonyháján,
valamint a Szociális Központ idősek klubjaiban és házhozszállítással történik.
(8)79 A népkonyhán történő étkeztetés az Szt. 115/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján
térítésmentesen vehető igénybe.

Beillesztette az 1/2011.(II.9.) szekszárdi ör. 19. §. Hatályos 2011. február 10-től.
Módosította a 7/2012.(II.7.) szekszárdi ör. 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2012. február 8-tól.
78 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(II.9.) szekszárdi ör. 21. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2011. február 10-től.
79 Módosította a 7/2012.(II.7.) szekszárdi ör. 9. §. Hatályos 2012. február 8-tól.
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Egyéb rendelkezések
43. §
(1) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek
körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait külön
rendelet szabályozza.
(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt., az egyes pénzbeli szociális
ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006.(III.27.) Korm. rendelet, a pénzbeli
és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet idevonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) A Közgyűlés jogorvoslati eljárás során kivételes méltányosságból az e rendeletben
feltételként meghatározott értékhatároktól, és a kiutalható támogatás mértékétől a
rászoruló javára eltérhet.
IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
44. §
(1) Jelen rendelet 2009. április 15. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(1a)80
(2)81 A 2014. január 1-jét megelőzően jogerős határozattal megállapított átmeneti segély,
temetési segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ellátásokra, valamint a 2014.
január 1-jén átmeneti segély, temetési segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
iránt folyamatban lévő ügyekre a 2013. december 31-én hatályos rendelkezéseket kell
alkalmazni, azzal, hogy 2014. január 1-jétől az Szt. és más jogszabály, valamint e rendelet
alkalmazásában az átmeneti segély, temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás önkormányzati segély ellátásnak minősül.
(3)82 A tűzifa támogatás iránti kérelem benyújtási határideje 2016. évben november 30.
napja.
(4) E rendeletnek a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2018.(…) önkormányzati rendelettel
megállapított 9. § (4) bekezdését a 2018. március 1. napján folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.

Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
aljegyző

Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 7/2012.(II.7.) szekszárdi ör. 11. §. Hatálytalan 2012. február 8-tól.
Beillesztette a 44/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2014. január 1-től.
82 Beillesztette a 39/2016.(XI.3.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2016. november 4-től.
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