
EGYSÉGES SZERKEZETBEN 
(a 10/2015. (IV.24.) valamint a 16/2021.(XI.19.) önkormányzati rendelettel módosítva) 

 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testületének  

4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete 
 az egyes szociális ellátásokról  

 
Kalocsa Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25.§ 
(3) bekezdés b) pontjában, 26.§-ában, 32.§ (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 
45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, 134/E. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében, és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el. 

 
I. fejezet 

Általános rendelkezések 
A rendelet célja 

1. § 
(1) E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak 

megfelel , a szociális rászorultságtól függ  egyes szociális támogatások formáit, az 
eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének 
módját, feltételeit és garanciáit. 

(2) A szociális gondoskodás biztosítása érdekében az önkormányzat, valamint annak szervei 
együttm ködnek a településen lév  egészségügyi-, nevelési-, oktatási intézményekkel, 
gyámhatósággal, családvédelemmel foglalkozó intézményekkel és a civil szervezetekkel. 
A tudomásukra jutott, gondoskodást igényl  problémák megoldását kötelesek 
kezdeményezni. 

A rendelet hatálya 

2. § 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Kalocsa város közigazgatási területén: 

a) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkez  magyar állampolgárokra,  
b) a település közigazgatási területén él  bevándorolt és letelepedett személyekre, 
c) a hontalanokra, 
d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert, a település 

közigazgatási területén él  személyekre, 
e) az 1993. évi III törvény (a továbbiakban: Szt.) 6.§-ában meghatározott hajléktalan 

személyekre. 
(2) A rendelet hatálya az Szt. 7.§-ának (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében 

az (1) bekezdésben foglaltakon túlmen en kiterjed az Európai Szociális Kartát meger sít  
országoknak a Magyarország területén jogszer en tartózkodó állampolgáraira. 

(3) A rendelet hatálya kiterjed az Szt. 3. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott 
személyekre. 



3. § 
E rendelet szabályozza Kalocsa városában a képvisel -testület hatáskörébe tartozó szociális 
rászorultságtól függ  pénzbeli ás természetbeni ellátások egyes formáit, igénybevételük 
feltételeit, az egyes támogatások mértékét, a szociális ellátásokra való jogosultság megsz nési 
módjait. 

4. § 

A szociális feladat-és hatáskörök gyakorlását a Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -
testületének Szervei Szervezeti és M ködési Szabályzata, valamint e rendelet rögzíti. 

5. § 

(1) Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete (a továbbiakban: Képvisel -testület) 
szociális rászorultság esetén a jogosult számára pénzbeli vagy természetben ellátásként 

a) rendkívüli települési támogatást, 
b) lakásfenntartási támogatást, 
c) gyógyszertámogatást, 
d) tüzel támogatást, karácsonyi-, húsvéti juttatást, 
e) temetési költségekhez nyújtott támogatást, 
f) szociális kölcsön támogatást, 
g) rendkívüli szociális támogatást 

állapít meg. 
(2) Életkor alapján, a karácsonyi- és húsvéti ünnepeket megel en eseti önkormányzati 

támogatás nyújtható. 
6. § 

A Képvisel -testület e rendeletében szabályozza 
a) a köztemetés eljárási szabályait, 
b) a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok szabályait. 

7. § 

(1) A szociális ellátások iránti kérelmek benyújtásának helye, a Kalocsai Polgármesteri 
Hivatal Lakossági Ügyfélszolgálata. 

(2) A kérelmek személyesen és postai úton is benyújthatóak. 
(3) A kérelmeket ellátásonként, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, az azon 

feltüntetett mellékletekkel és nyilatkozatokkal kell benyújtani. A nyomtatványok papír 
alapon a Lakossági Ügyfélszolgálaton, elektronikus formában Kalocsa város honlapján 
(www.kalocsa.hu) elérhet ek. 

II. fejezet 

Eljárási rendelkezések 

8. § 
(1) A jogosultság megállapításakor 

a) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve stermel i 
tevékenységb l (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó – jövedelem esetén 
a kérelem benyújtását megel  hónap jövedelmét, 



b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem 
esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megel  tizenkét hónap 
alatt szerzett jövedelem egy havi átlagát 

kell figyelembe venni azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, 
amelyek adóbevallással már lezárt id szakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves 
jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. 

(2) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdését l eltelt id tartam nem éri el a 12 hónapot, 
akkor az egy havi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység id tartama alapján kell 
kiszámítani. 

(3) Jövedelemigazolásra elfogadható okmány, vagy annak hiteles másolata, különösen: 
munkáltató által kiállított nettó átlagkereset igazolás, fizetési jegyzék, postai 
feladóvevény, nyugdíjszelvény, pénzintézeti igazolás, ellátást folyósító szerv határozata. 

(4) Kiadások igazolására elfogadható okmány vagy annak hiteles másolata, különösen: 
közüzemi díj igazolására a szolgáltató által kiállított számla, a közüzemi számla 
befizetését igazoló csekkszelvény vagy átutalásról szóló pénzintézeti igazolás, albérleti díj 
igazolására albérleti szerz dés vagy a szállásadó írásbeli nyilatkozata, közös költség 
összegének bizonyítására a közös képvisel  igazolása, a gyermektartásdíj összegének 
igazolására a jogosult nyilatkozata, gyógyszerköltség bizonyítására a gyógyszertár által 
kiállított igazolás a gyógyszerköltségr l. 

(5) Ha a szükséges okmányok, igazolások nem állnak rendelkezésre és azok beszerzése 
nehézségekbe ütközik, illetve hosszabb id t vesz igénybe, vagy életveszéllyel, vagy 
súlyos kárral fenyeget  helyzet során az ügy azonnali intézkedést igényel, elfogadható a 
kért adatokra vonatkozóan a kérelmez  írásban tett nyilatkozata. Ebben az esetben az 
irányadó id szakra forrásonként és személyenként kell a nyilatkozatokat megtenni. 

(6) A (5) bekezdésben foglalt esetben a határozathozatalt követ  8 napon belül intézkedni kell 
a szükséges igazolások 15 napon belüli becsatolása iránt, vagy 15 napon belül 
ellen rzéssel kell meggy dni a nyilatkozatok valódiságáról. 

(7) Jövedelemmel nem rendelkez  kérelmez  esetében szükséges a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével (a 
továbbiakban: Munkaügyi Kirendeltség) való együttm ködés tényének igazolása. Alkalmi 
munkából származó jövedelem alkalmi munkavállalói könyvben, a munkáltató 
bejegyzéseivel igazolható.  

(8) A kérelmez  vagyoni-, szociális-, lakáskörülményeinek tisztázása érdekében helyszíni 
szemle tartható és környezettanulmány készítése rendelhet  el. Nem kell 
környezettanulmányt készíteni a kérelmez nél, ha életkörülményei a kérelem beadását 
megel  egy éven belül vizsgálva voltak és nem utal semmilyen körülmény azokban 
lényeges változásra. 

(9) Ha a kérelem e rendelet alapján kivételes méltányosságból nyújtható ellátás 
megállapítására irányul, a kérelmez nek csatolnia kell az e rendelet szerint méltányosság 
gyakorlására lehet séget adó körülmény fennállásának hitelt érdeml  igazolását. 

(10)Amennyiben a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a kérelmez  az 
általa kért ellátás helyett más ellátásra lenne jogosult, erre a tényre a kérelme elutasításáról 
szóló határozatban a figyelmét fel kell hívni, illet leg amennyiben lehetséges, az ellátást 
részére meg kell állapítani. 



(11)A Képvisel -testület által biztosított települési támogatások esetében, az e rendeletben 
nem szabályozott, de jogosultsági feltételként el ír fogalmak meghatározására, az Szt. 
4.§-ában szabályozott értelmez  rendelkezéseket kell használni. 

 
9.§ 

  A megállapított ellátások felülvizsgálatához szükséges okiratokat a jogosultnak a 
támogatást megállapító határozatban foglaltak szerint, külön felhívás nélkül kell 
benyújtania. Az okiratok benyújtására vonatkozó határid  elmulasztása a folyósítás 
megszüntetését vonja maga után, ismételt folyósításra csak újabb kérelem benyújtása 
alapján kerülhet sor. 

10. § 
A ténymegállapítás napjától meg kell szüntetni a rendszeres ellátás folyósítását: 

a) ha az ellátásban részesül  szándékosan valótlan adatot közölt, vagy olyan 
körülményt hallgatott el, amely figyelembevételével nem lett volna jogosult a 
támogatásra, 

b) ha az ellátásban részesül  nem tett eleget az Szt. 9.§-ában meghatározott értesítési 
kötelezettségének, 

c) ha a jogosultság feltételei megsz ntek, illetve megváltoztak. 

11. § 

(1) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésér l, elengedésér l, a részletfizetés 
engedélyezésér l az Szt. 17.§-ának figyelembevételével, a hatáskörök gyakorlói döntenek. 

(2) Amennyiben a visszafizetend  összeg meghaladja az ellátásban részesül  jövedelmének 
50 %-át, kérelmére legfeljebb 12 hónapra részletfizetés engedélyezhet .  

III. fejezet 

Pénzbeli és természetbeni ellátások 

Települési támogatás 

12. § 

A települési támogatás a szociálisan rászorult jogosult számára  
a) létfenntartást veszélyeztet  rendkívüli élethelyzetben, 
b) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 
c) gyógyszerkiadások viseléséhez, 
d) temetési költségek viseléséhez, 
e) téli t zifa támogatásként, 
f) karácsonyi-, húsvéti juttatáskánt, 
g) szociális kölcsönként, 

nyújtható. 
Rendkívüli települési támogatás 

13. § 
(1) A létfenntartást veszélyeztet  rendkívüli élethelyzetbe került, valamint id szakosan, vagy 

tartósan létfenntartási gonddal küzd  önmaga, illetve családja létfenntartásáról más 



módon gondoskodni nem tudó személyek részére – kérelemre vagy hivatalból – 
alkalmanként vagy havi rendszerességgel települési támogatás adható, ha az egy f re jutó 
havi jövedelem  

a) család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, 
b) egyedül él  esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át 

nem haladja meg. 
(2) Els sorban azt a személyt indokolt települési támogatásban részesíteni, 

a) akinek tartós betegsége, balesete miatt jelent s jövedelem kiesése van, 
b) aki elemi kár miatt anyagi segítségre szorul, 
c) aki a családban történt haláleset következtében nehéz anyagi helyzetbe kerül, 
d) akinek nyugdíjazása folyamatban van és átmenetileg ellátatlan,  
e) aki az egészsége meg rzése érdekében az egészségbiztosítás által nem, vagy csak 

részben támogatott egészségügyi szolgáltatást vesz igénybe, ha a szolgáltatás díja az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át meghaladja, 

f) a szociális válsághelyzetben lév  várandós anya gyermekének megtartása érdekében, 
g) a gyermek fogadásának el készítéséhez kapcsolódó kiadások támogatására, 
h) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, 
i) a gyermek családba való visszakerülésének el segítéséhez kapcsolódó kiadások miatt, 
j) a gyermek tartós betegsége során, a család nehéz anyagi körülmények közé kerül, 
k) a gyermek iskoláztatásával járó rendkívüli kiadások biztosítása érdekében. 

(3) A jogosultságot, a jövedelemre vonatkozó igazoláson túl, a kérelemhez az alábbi 
dokumentumokkal kell igazolni: 

a)  a keres képtelenséget, betegséget orvosi vagy kórházi igazolással, 
b) a gyógyszerköltséget háziorvosi vagy gyógyszertári igazolással, 
c) a nyugdíjaztatási eljárás elhúzódását az erre irányuló kérelem benyújtásának 

igazolásával, 
d) a várandós anya szociális válsághelyzetét véd i vagy gyermekjóléti szolgálat 

igazolásával, 
e) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartást nevel szül i vagy 

gyermekintézményi igazolással és útiköltség igazolással, 
f) a gyermek családba való visszakerülését segít  kiadások igazolását a 

gyermekjóléti szolgálat igazolásával, 
g) az iskoláztatással kapcsolatos, család számára megterhel  kiadásokat a 

gyermekjóléti szolgálat vagy az osztályf nök igazolásával, 
h) az elemi kár okozta anyagi segítséget, a környezettanulmány felvételét követ en, 

az elemi kár helyreállítás költségeir l készített kimutatással. 

14. § 
(1) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege legfeljebb az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 50 %-áig állapítható meg. 

(2) A települési támogatás összege egy naptári évben nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.  

(3) A megállapított települési támogatás folyósítása a kérelmez  költségeinek közvetlen 
átvállalásával, vagy utalás formájában történik. Kivételesen indokolt esetben – 
amennyiben az utalás id tartama – a rendkívüli élethelyzet megoldását hátráltatná, a 
rendkívüli települési támogatás készpénzben történ  kifizetését engedélyezheti a 
Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság. 



(4) A készpénzben kifizethet  támogatást a jogosult, a határozat kézhezvételét követ  5 napon 
belül a Kalocsai Polgármesteri Hivatal pénztárában veheti fel. E határid  elmulasztását 
követ en a rendkívüli települési támogatás postai utalványon kerül kiküldésre. 

(5) Az a személy, aki lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatásban részesül, azzal 
egyidej leg csak a 13. § (1)-(2) bekezdésben foglalt, igazolt feltételek fennállása esetén 
részesülhet rendkívüli települési támogatásban. 

(6) Ugyanazon személy 3 hónapon belül, csak kivételesen indokolt esetben részesülhet 
ismételt rendkívüli települési támogatásban. Kivételesen indokolt esetnek számít a 13. § 
(1) bekezdésben foglalt jövedelmi feltételeken túl, a 13. § (2) bekezdés b), c), f), j) 
pontjában foglalt körülmény igazolt megléte. 

15. § 
(1) Nem jogosult rendkívüli települési támogatásra  

a) aki munkanélküli és nem regisztráltatta magát a Munkaügyi Kirendeltségen, 

b) aki a közfoglalkoztatást nem vállalja, vagy közfoglalkoztatása saját hibájából, vagy a 
munkáltató által történ  felmondással sz nt meg.  

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat az aktív korú munkanélküli kérelmez  esetében, 
a rendkívüli települési támogatás elbírálása el tt, a Polgármesteri Hivatal Jegyz i 
Osztálya személyzeti referense igazolja. 

Lakásfenntartási támogatás 

16. § 
(1) Az önkormányzat települési támogatást nyújt a szociálisan rászorult személyeknek, 

családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával 
kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez, az e rendeletben meghatározott feltételek 
fennállása esetén (a továbbiakban: lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás). 

(2) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás – kérelmez  választásától függ en -  
a) a villanyáram fogyasztási díjához, 
b) a gáz fogyasztási díjához, 
c) a víz- és csatornahasználati díjhoz, 
d) a szemétszállítási díjához, 
e) a lakbér költségéhez, 
f) a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztéséhez 

vehet  igénybe. 

17. § 
(1) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a 

háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai 
egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a 
háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. 

(2) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás tekintetében fogyasztási egység a 
háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejez  arányszáma, ahol 

a) a háztartás els  nagykorú tagjának arányszáma 1,0, 
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, 
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, 



d) a háztartás els  és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, 
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. 

(3) Ha a háztartás 

a) (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összeg  családi pótlékban vagy 
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 

b) (2) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összeg  családi 
pótlékot folyósítanak, 

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 
(4) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevel  szül  - ideértve a gyámot, a 

nevel szül t és a hivatásos nevel szül t - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 
0,2-del növekszik. 

(5) A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy 
négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi 
költség összege 450,-Ft. 

(6) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás esetében elismert lakásnagyság 

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, 
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, 
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, 
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, 
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és 

minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás 
nagysága. 

18. § 
(1) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás egy hónapra jutó összege 

a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy 
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 50%-át, 

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: 
TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi 
jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, 
de nem lehet kevesebb, mint 2.500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra 
kerekítve kell meghatározni. 

(2) A lakásfenntartás legmagasabb havi összege 4.500 forint. 2015. évet követ en a támogatás 
összege, az önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott összeg. 

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következ  módon történik: 
  
TM = 0,3- 

 J-0,5 NYM
 

   
 x 0,15, 

   NYM   
ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM 
pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra 
kerekítve kell meghatározni. 

(4) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy 
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban él  személyek és háztartások 
számától. E rendelkezés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az 



albérletet és a joger s bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 

(5) Helyi lakásfenntartási támogatás igénylése esetén a kérelmez  köteles kérelméhez csatolni 
az általa lakott lakás nagyságát igazoló hivatalos iratot, ennek hiányában a kérelmez  
büntet jogi felel ssége tudatában nyilatkozik a lakás nagyságáról.  

(6) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatást egy évre kell megállapítani. Az ellátás 
megállapításának kezd  napja, a kérelem benyújtását követ  hónap els  napja. 

19. § 
(1) A természetbeni szociális ellátás formájában megállapított lakásfenntartási támogatás 

folyósítása a szolgáltató részére történik, a jogosultság megállapítását követ  hónaptól 
kezd en, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani és annak összegét, a támogatással 
érintett költség tekintetében a szolgáltató írja jóvá.  

(2) A határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely lakásfenntartási 
kiadáshoz kerül megállapításra, továbbá fel kell tüntetni  

a) a támogatott szolgáltatás szolgáltatási vagy közüzemi szerz dés alapján szerz ként 
igénybe vev  fogyasztónak és a fogyasztási helynek, a szolgáltató általi 
azonosításához szükséges adatot, 

b) a lakáscélú kölcsönszerz dés adósának és adóstársának a kölcsönt nyújtó pénzintézet 
általi azonosításához szükséges adatot. 

(3) A lakásfenntartási támogatással támogatott szolgáltatást a szolgáltató a számlakibocsátás 
gyakoriságához igazodóan, a számla végösszegének a támogatással való csökkentése 
révén érvényesíti. 

(4) Amennyiben a támogatás havi összege az adott havi számla végösszegét meghaladja, a 
jóváírást követ en fennmaradó különbözeti összeg a következ  számlában kerül 
érvényesítésre. 

(5) Azon személy részére, akinél készülék m ködik, a lakásfenntartási támogatást részben 
vagy egészben a készülék m ködtetését lehet vé tev  eszköz (kódhordozó) formájában 
kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus úton, a fogyasztó javára 
történ  teljesítését is. 

(6) Ha a lakásfenntartási támogatásban részesül  személy lakcíme a támogatás folyósításának 
id tartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset 
hónapjára járó támogatás teljes összegben folyósításra kerül, de a támogatás további 
folyósítását meg kell szüntetni. 

(7) Ugyanazon lakás tekintetében bekövetkezett szolgáltató váltás esetén a változás hónapjára 
járó támogatást teljes összegben a korábbi szolgáltatónak, míg a változást követ  hónapra 
járó támogatást az új szolgáltatónak kell folyósítani. 

20. § 
(1) Nem jogosult lakásfenntartási támogatásra  

a) aki munkanélküli és nem regisztráltatta magát a Munkaügyi Kirendeltségen, 
b) aki a közfoglalkoztatást nem vállalja, vagy közfoglalkoztatása saját hibájából, vagy a 

munkáltató által történ  felmondással sz nt meg.  
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat az aktív korú munkanélküli kérelmez  esetében, 

a települési lakásfenntartási támogatás elbírálása el tt, a Polgármesteri Hivatal Jegyz i 
Osztálya személyzeti referense igazolja. 



Gyógyszer támogatás 

21. § 
 
(1)  Gyógyszer támogatás, a szociálisan rászorult személy részére, az egészségi állapota 

meg rzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében 
biztosított hozzájárulás. 

(2)  Gyógyszer támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a havi rendszeres 
gyógyszerköltségének térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 
15 %-át eléri vagy meghaladja, feltéve, hogy a  

a) családjában az egy f re jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,  

b) egyedül él  esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 225 %-
át. 

22. § 
(1) A 21. §(1) bekezdésben meghatározott hozzájárulás nyújtható  

a) rendszeres gyógyszerszükséglet támogatására, vagy  
b) akut megbetegedésb l ered  gyógyszerszükséglet támogatására. 

(2) A jogosult számára kizárólag a személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges 
gyógyító ellátás rendelhet . 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás ugyanazon személy esetében csak egy 
jogcímen állapítható meg. 

(4) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott támogatást ugyanazon személy egy naptári 
évben csak egy alkalommal veheti igénybe. A (1) bekezdés a) pontjában megállapított 
támogatást egy évre kell megállapítani. 

(5) A (1) bekezdés a) pontjában szabályozott támogatás megállapításánál a kérelmez  
krónikus betegségéhez igazodó, társadalombiztosítási támogatásba befogadott egy havi 
rendszeres gyógyszerköltségét lehet figyelembe venni. 

23. § 
 

(1) A havi rendszeres gyógyító ellátáshoz szükséges, társadalombiztosítási támogatásba 
befogadott gyógyszereket a kérelem nyomtatványhoz mellékelt orvosi igazoláson, a 
háziorvos igazolja. 

(2) A háziorvosi igazoláson fel kell tüntetni kérelmez  természetes személyazonosító adatait, 
lakóhelyét, az egészségi állapot fenntartásához, gyógyításához szükséges, 
társadalombiztosítási támogatásba befogadott, rendszeresen szedett gyógyszerek havi 
adagját, valamint az orvos pecsétjét. 

(3)  A háziorvos által felírt, társadalombiztosítási támogatásba befogadott havi rendszeres 
gyógyszerek összegét, a gyógyszertár igazolja. 

(4)  Az éves gyógyszerkeret akkor állapítható meg, ha a háziorvos igazolása alapján, a 
gyógyszerszükséglet id tartama a 6 hónapot meghaladja. 

 



24. § 

 
(1) A gyógyszertámogatás mértéke 2015. évben; 

a) a 22. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott gyógyszerkeret összege havi 3.000 Ft, 
b) a 22. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott évi gyógyszerkeret összege: 6.000 Ft. 

2015. évet követ en a támogatás összege, az önkormányzat éves költségvetési 
rendeletében meghatározott összeg. 

(2) Ha a (1) bekezdésben foglalt gyógyszertámogatás összege, az éves önkormányzati 
költségvetésr l szóló rendelet alapján változik, a megváltozott összegeket a hatálybalépés 
id pontját követ en megállapított új jogosultság esetében kell alkalmazni. 

(3) A gyógyszertámogatást a jogosultságot megállapító határozat alapján egy összegben, 
átutalással kell folyósítani. 

(4) Egy  családban  egyidej leg  legfeljebb  két  személy  részére  állapítható  meg  a  22.  §  (1)  
bekezdésben foglalt gyógyszertámogatás. Harmadik személy részére a támogatás csak 
abban az esetben állapítható meg, ha az els  két személy jogosultsága lejárt. 

25. § 
(1) Gyógyszer támogatása annak a személynek állapítható meg, akinek közgyógyellátási 

jogosultság megállapítására irányuló igényét a járási hivatal elutasította, és ezt határozattal 
igazolja. 

(2) A Lakossági Ügyfélszolgálaton gyógyszertámogatásra benyújtott kérelem esetében meg 
kell vizsgálni, hogy a járási hivatalnál ugyanazon kérelmez re tekintettel nincs-e 
folyamatban közgyógyellátás megállapítása iránti eljárás, vagy rendelkezik-e érvényes 
közgyógyellátási jogosultsággal. 

(3) Ha megállapításra kerül, hogy a járási hivatalnál az ellátás megállapítása iránti eljárás 
folyamatban van, úgy a Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság – a járási hivatal 
döntéséig – az eljárást felfüggeszti. 

(4) Nem jogosult gyógyszer támogatására az a személy, akinek az Szt. 50. § (1), vagy (2) 
bekezdése alapján, közgyógyellátási jogosultságát megállapították. Err l a tényr l a 
kérelem nyomtatványon kérelmez nek nyilatkoznia kell. 

 

Tüzel támogatás, karácsonyi-, húsvéti juttatás 

26. § 
(1) Kalocsa Város Önkormányzata – függ en az Önkormányzat költségvetési lehet ségeit l - 

különösen pedig a segélykeret felhasználásától évente egy-egy alkalommal,  
a) a téli hónapokban t zifa támogatásként,  
b) a karácsonyi ünnepeket megel en karácsonyi támogatásként, 
c) a húsvéti ünnepeket megel en húsvéti támogatásként  

önkormányzati támogatást állapíthat meg. 
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás, évente több alkalommal is megállapítható, 

ha a téli id járási viszonyok ezt szükségessé teszik. 



(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatásban azok a családok, vagy egyedül él  személyek 
részesülhetnek, akik: 

a) a települési támogatás – a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - valamely 
formájában, vagy 

b) rendszeres gyermekvédelmi ellátásban, vagy 
c) ápolási díjban, vagy hozzátartozójuk jogán ápolási díjban részesülnek, vagy 
d) a család egyik, vagy mindkét tagja regisztrált munkanélküli, és az aktív korúak 

ellátásának folyósítása nem együttm ködés hiánya miatt sz nt meg, vagy 
e) közfoglalkoztatott, vagy 
f) a Gyermekjóléti-, vagy a Családsegít  Szolgálat gondozásában állnak és kalocsai 

lakóhellyel rendelkeznek. 

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt juttatások, a rászoruló családok részére külön-külön és 
együttesen is megállapíthatóak. 

(5) Egy családban egyidej leg csak egy jogosult részére lehet megállapítani a (1) 
bekezdésben megjelölt juttatásokat. 

(6) Nem jogosult téli t zifa támogatásra az a kérelmez , akinek a lakásfenntartási 
támogatásra való jogosultságát megállapították.  

(7) Az (1) bekezdés szerinti juttatás pénzbeli- és természetbeni támogatásként is 
megállapítható. 

(8) A juttatás megállapítása a (3) bekezdésben foglalt személyek, családok részére, kérelem 
és jövedelemigazolások benyújtása nélkül, hivatalból történik, a Kalocsai Polgármesteri 
Hivatal Lakossági Ügyfélszolgálata, valamint a Családsegít -, és Gyermekjóléti 
Szolgálat nyilvántartásai alapján. 

Temetési költségekhez nyújtott támogatás 
27. § 

(1) Temetési költséghez nyújtott önkormányzati támogatás állapítható meg indokolt temetési 
költség viseléséhez annak a haláleset id pontjában kalocsai lakó-vagy tartózkodási hellyel 
rendelkez  kérelmez nek, aki a meghalt személy eltemettetésér l gondoskodott annak 
ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a 
temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti és az egy 

re jutó havi jövedelem 

a) család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, 
b) egyedül él  esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %- 

át 
nem haladja meg. 

(2) Indokolt a temetési költség, ha a temetési számla összege nem haladja meg a helyben 
megállapított mindenkori legolcsóbb köztemetés összegének négyszeresét.  

 (3) A temetési költséghez nyújtott települési önkormányzati támogatás összege 15.000 Ft. 
(4) Temetési költség címén önkormányzati települési támogatás iránti kérelmet a haláleset 

bekövetkezését l számított 60 napon belül kell el terjeszteni.  



Méltányosság gyakorlása 
28. § 

(1) Rendkívüli települési támogatás kivételes méltányolást érdeml  esetekben az alábbi 
feltételek közül az a.) pontban foglaltakon kívül még legalább egy fennállása esetén 
állapítható meg: 

a) ha az egy f re jutó jövedelem család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200%-át, egyedül él  esetén az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 220%-át nem haladja meg.  

b) a kérelem indoka gyógyászati segédeszköz beszerzése, vagy  
c) egyéb, a mindennapi életvitelhez elengedhetetlenül szükséges rendkívüli kiadás 

felmerülése, mely kiadás összege eléri vagy meghaladja az egy f re jutó 
jövedelem 50%-át.  

(2) Temetési költségekhez a települési támogatás 25.000,-Ft összegben - kivételes 
méltányolást érdeml  esetekben -, az alábbi feltételek közül az a.) pontban foglaltakon 
kívül még legalább egy fennállása esetén állapítható meg:  

a) ha az egy f re jutó havi jövedelem család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 170%-át, egyedül él  esetén az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 220%-át nem haladja meg,  

b) kérelmez  vagy családtagja súlyos mozgáskorlátozott,  
c) kérelmez  vagy családtagja fogyatékos személy,  
d) kérelmez  gyermekét vagy gyermekeit egyedül neveli,  
e) ha a családban három vagy több gyermeket nevelnek.  

(3) Gyógyszer szükséglet támogatása kivételes méltányolást érdeml  esetekben, az alábbi 
feltételek fennállása esetén állapítható meg:  

a) kérelmez  a 75. életévét betöltötte, vagy  
b) szakorvosi véleménnyel igazoltan rosszindulatú daganatos megbetegedésben 

szenved, vagy 
c)     dokumentummal igazoltan fogyatékos, vagy munkaképtelen, 

feltéve, hogy az ellátás megállapításánál figyelembe vehet  egy f re számított havi családi 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 235 %-át nem haladja 
meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátásának háziorvosa által felírt térítési díja az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-át eléri vagy meghaladja. 

(4) A gyógyszerszükséglet támogatása kivételes méltányosságból a (3) bekezdésben 
foglaltakon túl, jövedelmi értékhatárra tekintet nélkül akkor is megállapítható, ha a 
kérelmez  árvaellátásban részesül és munkaképesség csökkenése az orvos-szakért i 
bizottság által igazoltan a 100 %-ot eléri, valamint részére az Szt. 50. § (1) bekezdése 
alapján, alanyi jogon a közgyógyellátási jogosultság nem állapítható meg.  

(5) A (4) bekezdésben foglalt esetben, megállapítható a gyógyszertámogatás háziorvosi-,  
gyógyszertári- és a jövedelem igazolása nélkül, az orvos-szakért i bizottság 
szakvéleménye, valamint a járási hivatal közgyógyellátási jogosultságát elutasító 
határozata alapján. 



Eseti önkormányzati támogatás 

29. § 

(1) Kalocsa Város Önkormányzata – függ en az Önkormányzat költségvetési lehet ségeit l, 
különösen pedig a szociális keret felhasználásától, a karácsonyi- és a húsvéti ünnepeket 
megel en, saját költségvetése terhére, eseti önkormányzati támogatásban részesítheti 
azokat a kalocsai lakóhellyel rendelkez  személyeket, akik  

a) a támogatás nyújtásának évben 65. életévüket betöltik, vagy 
b) 65 évnél id sebbek. 

(2) A karácsonyi-, húsvéti eseti önkormányzati támogatás 2015. évi összege 2.000 Ft/f . 
2015. évet követ en a támogatások összege, az önkormányzat éves költségvetési 
rendeletében meghatározott összeg. 

(3) Az önkormányzati támogatás megállapítása az (1) bekezdésben foglalt személyek részére, 
kérelem és jövedelemigazolások benyújtása nélkül, hivatalból történik. 

 
Rendkívüli szociális támogatás 

30. § 
(1) Rendkívüli szociális támogatást a polgármester saját hatáskörben kivételes méltányolást 

érdeml  esetekben az alábbi feltételek közül az a) pontban foglaltakon kívül még 
legalább egy fennállása esetén állapíthat meg: 

a) ha az egy f re jutó jövedelem család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 270 %-át, egyedül él  esetén az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 320 %-át nem haladja meg,  

b) kérelmez  vagy vele közös háztartásban él  családtagja súlyos 
mozgáskorlátozott,  

c) kérelmez  vagy vele közös háztartásban él  családtagja fogyatékos személy, 
d) kérelmez  gyermekét vagy gyermekeit egyedül neveli,  
e) ha a családban három vagy több gyermeket nevelnek, 
f) ha a kérelem indoka gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz beszerzése, vagy 
g) egyéb, a mindennapi életvitelhez elengedhetetlenül szükséges rendkívüli kiadás 

felmerülése. 
(2) A rendkívüli segély egyszeri összege legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 200%-áig állapítható meg. 
(3) A rendkívüli segély összege egy naptári évben nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. 

Szociális kölcsön 

31. § 
(1 A szociális kölcsönként megállapított önkormányzati támogatással kapcsolatos hatáskört 

Kalocsa Város Polgármestere gyakorolja.  
(2) Kamatmentes szociális kölcsöntámogatásban részesíthet  évente egy alkalommal, jelent s 

kiadásokkal járó elemi csapás esetén, – legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének négyszereséig terjed  mértékben – az a rászorult személy, akinek a 



családjában az egy f re jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének kétszeresét, és rendelkezik jövedelemmel vagy rendszeres 
pénzellátással, amely biztosítékot jelent a kölcsön visszafizetésére. 

(3) Nem részesíthet  kölcsönben, aki: 
a) rendelkezik olyan vagyonnal, amely alkalmas válsághelyzete megoldására és 
b) a korábban igénybe vett szociális kölcsönét nem, vagy késedelmesen fizette vissza. 

(4) Szociális kölcsön iránti kérelmet házasságban vagy élettársi kapcsolatban él k esetén 
mindkét házas-társnak, illetve élettársnak együtt kell el terjesztenie. Az élettársi 
kapcsolatban él  személyeknek nyilatkozniuk kell arról, hogy élettársak. 

(5) A kölcsönt a szerz  fél 12 havi részletben köteles visszafizetni. 

Köztemetés 

32. § 1 

(1) Az elhunyt személynek közköltségen történ  eltemettetésér l (továbbiakban: köztemetés) 
kell gondoskodni a halálesetr l való tudomást szerzést követ  21 napon  belül,  ha  Kalocsa  
város közigazgatási területén hunyt el és 
a) nincs vagy nem lelhet  fel az eltemettetésre köteles személy, vagy 
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésr l nem gondoskodik. 

(2) A temetésr l sorrendben a következ k kötelesek gondoskodni: 
a) aki a temetést szerz désben vállalta, 
b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez, 
c) végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása el tt vele együtt él  házastársa, 
d) az elhunyt közeli hozzátartozója. 

(3) Ha a temetésre kötelezett nem tesz eleget, vagy jövedelmi helyzete miatt nem tud eleget 
tenni kötelezettségének, az elhunytat közköltségen kell eltemettetni. A temetésre kötelezett 
személyt, kérésére a temetés helyér l és idejér l értesíteni kell. 

(4) Az elhunytat a temetésre kötelezett kérelmére, az általa megjelölt temetési helyre kell 
eltemetni abban az esetben, ha a megjelölt temetési hely felett a kérelmez nek rendelkezési 
joga van. 

(5) A hamvakat tartalmazó urnát az eltemettetésre köteles személynek, befogadó nyilatkozat 
ellenében, kérésére ki kell adni. 

(6) A köztemetés összege a köztemetés formája szerint az önkormányzat mindenkori 
éves költségvetési rendeletében meghatározott összeg. A köztemetés formája lehet  
a) koporsós temetés, 
b) hamvasztásos temetés, 
c) hamvasztásos temetés urna elvitelével. 

(7) A végtisztességre való felkészítés költsége a Bács-Kiskun Megyei Kórház Szegedi 
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktatókórháza Térítési díj szabályzatában 
meghatározott összeg. 

                                                
1 Módosította a 16/2021.(XI.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. november 20-tól. 



(8) A köztemetés és a végtisztességre való felkészítés költségeit hagyatéki teherként a 
területileg illetékes közjegyz nél be kell jelenteni. 

(9) Az Szt. 48. § (2) bekezdése alapján, amennyiben a köztemetett kalocsai lakóhellyel nem 
rendelkezett, az utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzattól a köztemettetés 
költségeit vissza kell igényelni. 

(10) A temetésre köteles személyt vagy az örököst a köztemetés költségeinek 
megtérítésére kell kötelezni. A visszafizetésre legfeljebb 12 havi részletfizetés ad a 
polgármester kérelemre. 

(11) A köztemetés összegét nem kell a temettetésre köteles személynek vagy örökösnek 
megtéríteni, amennyiben a temetésre kötelezett családjában nem haladja meg 
a) az egy f re jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át, 
b) egyedül álló esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át. 

(12) Köztemetés elrendelésér l a polgármester határozattal dönt.” 

Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok 

33. § 
(1) A közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat a Kalocsai Polgármesteri Hivatal 

Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztályának közfoglalkoztatással foglalkozó 
koordinátora, a Jegyz i Osztály személyzeti ügyintéz je, valamint a Közgazdasági 
Osztálya bérszámfejtéssel foglalkozó munkacsoportja végzi, az alábbiak szerint: 

a) támogatás igénylése, pályázat benyújtása az elnyerhet  támogatásokra,  
b) hatósági szerz dés megkötésének kezdeményezése, 
c) az intézmények, Kft-k közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatainak 

koordinálása, 
d) a munkaügyi kirendeltséggel való kapcsolattartás,  
e) megállapodás megkötése a foglalkozás egészségügyi vizsgálatok végzésére,  
f) munkavállaló foglalkozás egészségügyi vizsgálatra történ  utalása, 
g) foglalkoztatóval történ  egyeztetés után a közvetítés eredményér l a közvetít  

lista, közvetít  lapok visszajuttatása a Kalocsai Járási Hivatal Munkaügyi 
Kirendeltségének. 

h) közfoglalkozatással kapcsolatos tevékenységek el készítése, feladatok 
végrehajtása, megvalósulások dokumentálása. 

(2) A közfoglalkozatással kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet a Városüzemeltetési és 
Fejlesztési Osztály koordinátora látja el, melynek keretén belül vezeti a személyre szóló 
munkaid  nyilvántartást, az elvégzett munkáról munkanaplót vezet, elkészíti a munkaügyi 
jelentéseket, valamint a szerz déskötéseket. 

(3) A közfoglalkoztatás a rendelet melléklete szerinti foglalkoztatók (a továbbiakban: 
foglalkoztató) alapfeladataiba illeszked  f - és kisegít  tevékenységekhez kapcsolódik, 
melynek területei különösen az alábbiak lehetnek: 

a) környezetgondozás (közterület gondozás, kommunális- városüzemeltetési 
feladatok, síkosság mentesítés és hóeltakarítás, stb.), 

b) környezetvédelem (ár- és belvízvédelem, csapadékelvezet  árkok takarítása, 
parlagf  írtás, stb.), 

c) személyi szolgáltatás (a rászoruló személyek segítése, id sgondozás, stb.), 





 

 

1. melléklet a 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelethez 

Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást végezhetik az alábbi foglalkoztatók: 

Foglalkoztató 

1. Kalocsai Polgármesteri Hivatal 

2. Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ 

3. Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár 

4. Kalocsa Város Óvodája és Bölcs déje 

5. Viski Károly Múzeum Kalocsa 

6. Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

7. Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezet  Kft. 

 
 
A munkáltatói jogokat saját vagy átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja. 
 

 
 
 
 
 
 


