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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
10/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásokról szóló 7/2016.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1)
bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1)
bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 58/B § (2) bekezdésében, valamint a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 34.
§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési támogatások helyi szabályairól a
következőket rendeli el:
1. §
A települési támogatásokról szóló 7/2016. (IV.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 5. §
(2)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek.
„(2) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg a 71.250,- Ft-ot, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, valamint
az az egyedülélő személy, akinek havi jövedelme magasabb, mint 71.250,- Ft, de nem haladja meg a
85.500,- Ft-ot, és vagyona nincs.
(3) A lakhatási támogatás havi alapösszege jövedelemkategóriák szerint az alábbi:
Egy főre jutó jövedelem
37.050,- Ft-ig
37.051,- Ft-tól 57.000,- Ft-ig
57.001,- Ft-tól 71.250,- Ft-ig
egyedülélő személy esetén:
71.251,- Ft-tól 85.500,- Ft-ig

Havi alapösszeg
4.000,- Ft
3.000,- Ft
2.000,- Ft
1.000,- Ft

(4) A lakhatási támogatás alapösszegét havi 2.000,- Ft-tal emelni kell, ha a kérelmező egyedülélő.
Az alapösszeg havi 1.000,- Ft-tal nő, ha a kérelmező vagy a háztartásban élő személy kiskorú vagy
nagykorú és nevelési ellátásra jogosult gyermeket egyedül nevel (ideértve a szülőt, a gyámot és a
nevelőszülőt is). A lakhatási támogatás összegét a háztartásban nevelt kiskorú vagy nagykorú és
nevelési ellátásra jogosult gyermekenként további 1.000,- Ft-tal meg kell emelni.
(5) A lakhatási támogatásra jogosult személy - amennyiben szociális alapon bérbe adott
önkormányzati lakás bérlője – a (3)-(4) bekezdés szerinti összegen felül havi 6.000,- Ft-ra jogosult,
feltéve, hogy 3 havinál nagyobb mértékű lakbér vagy óvadék hátraléka nem áll fenn, vagy a fennálló
hátralékra érvényes részletfizetési megállapodással rendelkezik.”
2. §
A R. 16. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„16. §
(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás az önkormányzat által tárgyév március hónapjában
biztosított 6.500,- Ft összegű egyszeri támogatás azok részére, akiknek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága tárgyév március 1-jén fennáll.
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(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a szülő, törvényes képviselő részére postai úton kell
kifizetni tárgyév március 15-ig.”
3. §
Átmeneti és záró rendelkezések
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban
lévő ügyekre is alkalmazni kell.
Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes főjegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. 02. 10. napján tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében

