
 
 

 

 

 

 

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS  

ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

30/2017. (XI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásáról 

szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 



 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26.§-ában és 132.§ (4) bekezdés g) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, Magyarország Alaptörvénye 

32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) 

bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

 

1. § Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a felnőtt korúakra 

vonatkozó szociális gondoskodásáról szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: Rendelet) 10.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege legfeljebb 250.000,- Ft, a (2) bekezdés 

szerinti kölcsön összege legfeljebb 100.000,- Ft lehet.” 

2.§ A Rendelet 16.§ (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: 

„f) az ápolt személy állapota háziorvosának igazolása alapján súlyosan fogyatékos.” 

3.§ A Rendelet a következő 18/A.§-al egészül ki: 

„18/A.§ A köztemetés költségeinek megtérítését a kötelezett kérelmére a polgármester 

kivételes méltánylást érdemlő esetben részben vagy teljesen elengedheti. Kivételes 

méltánylást érdemlő eset, ha 

a) az eltemettetésre köteles személy a hagyatéki eljárás során visszautasította a 

hagyatékot,vagy 

b) az elhunyt az Alaptörvény XVI. cikkében foglalt kötelezettségét nem teljesítette.”  

4.§ A Rendelet 19.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A lakhatási támogatás havi mértéke, amennyiben a kérelmező háztartásában az egy főre 

eső jövedelem 

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-a és 151 %-a között van, 

5.000.- forint, 

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a és 101 %-a között van, 

6.000.- forint, 

c) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének100 %-a alatt van, 7.000.- forint.” 

5.§ A Rendelet 20.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Az adósságkezelési folyamat sikeressége akkor vélelmezhető, ha kérelmező családjában 

az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 100 %-át, egyedülélő személy esetében 150 %-át.” 

6.§ A Rendelet 20.§ (5) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 

„e) végrehajtás alá vont tartozás.” 

7.§ A Rendelet 20.§-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 



„ (7) Abban az esetben, ha a kérelmező a lakott ingatlan hasznos alapterületének csak egy 

részét lakja, a Központ igazolása szerinti, ténylegesen lakott alapterületet kell figyelembe 

venni.” 

8.§ A Rendelet 36.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 36.§ Karácsonyi települési támogatásra az jogosult, aki tárgyév december 1-jén a 19.§ 

szerinti lakhatási támogatásban részesül. A karácsonyi támogatás külön kérelem nélkül, 

egyszeri természetbeni juttatásként, Erzsébet utalvány formájában kerül kiutalásra. A 

jogosultak egységes összegű utalványban részesülnek a tárgyév költségvetési rendeletében 

e célra elkülönített keret erejéig.” 

9.§ A Rendelet 37.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Települési támogatást gyógyszerkiadások viseléséhez és lakhatási támogatást a döntésre 

jogosult méltányosságból abban az esetben is megállapíthat, amennyiben a kérelmező 

jövedelme a 17.§ (2) és 19.§ (3) bekezdésében meghatározott jövedelemhatárt legfeljebb 

10%-kal meghaladja. Ebben az esetben a lakhatási támogatás havi mértéke 4.000.- forint.” 

10.§ A Rendelet a következő 38/A.§-al egészül ki: 

„38/A. § A 2018. január 1-ét megelőzően megállapított lakhatási támogatásokat 2018. 

február 28-áig felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat eredményeként 2018. március 1-től a 

lakhatási települési támogatást - a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy 

annak megszüntetéséig – a 2018. január 1-én hatályos rendelkezések szerint kell 

megállapítani.”  

11.§ (1) A Rendelet 

a) 6. § (2) bekezdés c) pontjában a „munkanélküli” szövegrész helyébe az 

„álláskeresési” szöveg, és a „Pest Megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatal 

Járási Munkaügyi Kirendeltsége” szövegrész helyébe a „Pest Megyei Kormányhivatal 

Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály”szöveg,  

b) 6.§ (2) bekezdés j) pontjában a „Központ” szövegrész helyébe a „Kirendeltség” 

szöveg lép. 

(2) A Rendelet  

a) 9.§ (2) bekezdésében a „4.000,- Ft” szövegrész helyébe az „5.000,- Ft” szöveg, 

b) 9.§ (3) bekezdésében a „4.000,-Ft” szövegrész helyébe az „5.000,-Ft” szöveg lép. 

(3) A Rendelet  

a) 20.§ (2) bekezdésében a „200 %-át” szövegrész helyébe a „250 %-át” szöveg, és a 

„250 %-át” szövegrész helyébe a „300 %-át” szöveg, 

b) 20.§ (6) bekezdés a) pontjában a „65 m2” szövegrész helyébe a „85 m2” szöveg,  

c) 20.§ (6) bekezdés b) pontjában a „75 m2” szövegrész helyébe a „100 m2” szöveg, 

d) 20.§ (6) bekezdés c) pontjában a „100 m2” szövegrész helyébe a „130 m2” szöveg 

lép. 

(4) A Rendelet 28.§ (2) bekezdésében a „72” szövegrész helyébe a „60” szöveg lép. 

(5) A Rendelet  

a) 34. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „200 %-át” szövegrész helyébe a „250 

%-át” szöveg,  

b) 34. § (2) bekezdés a b) pont bb) alpontjában a „300 %-át” szövegrész helyébe a 

„350 %-át” szöveg, 



c) 34.§ (3) bekezdés a) pontjában a „30.000,- Ft” szövegrész helyébe az „50.000,- Ft” 

szöveg, 

d) 34.§ (3) bekezdés a b) pontjában az „50.000,- Ft” szövegrész helyébe a „70.000,- 

Ft” szöveg lép. 

(6) A Rendelet 37.§ (3) bekezdésében a „30 %-kal” szövegrész helyébe a „20 %-kal” szöveg 

lép. 

12. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

dr. Matus-Borók Dóra 

jegyző 

Szabó József 

polgármester 

ZÁRADÉK 

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete ezen rendeletét 2017. november 29. napján 

megtartott ülésén alkotta, 2017. november 30. napján kihirdetésre került. 

 

dr. Matus-Borók Dóra 

jegyző 

 


