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(X. 29.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról 

1. Rendkívüli települési támogatás 

6. § (1) Rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy, aki önmaga, illetve családja 

létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadás 

miatt anyagi segítségre szorul, és 

a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 250%-át (71.250.- Ft) nem haladja meg: 

b) egyedül élő esetén az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 

300%-át (85.500.- Ft) nem haladja meg. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában többletkiadás különösen: 

a) betegséghez, 

b) halálesethez, 

c) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, 

d) iskoláztatáshoz, 

e) a gyermek fogadásának előkészítéséhez, 

f) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, 

g) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, 

h) a gyermek hátrányos helyzete miatti kiadások. 

(3) Az egy alkalommal megállapított települési rendkívüli támogatás maximális összege a 

mindenkori öregségi nyugdíjminimum ötszörösét nem haladhatja meg. 

(4) A kérelmezőnek a kérelméhez csatolnia kell a kérelmet megalapozó igazolásokat, 

dokumentumokat. 

(5) A rendkívüli települési támogatásra való jogosultságról átruházott hatáskörben a Szociális 

Bizottság dönt. 

7. § (1) Rendkívüli települési támogatásra jogosult méltányossági alapon, jövedelmi helyzet 

vizsgálata nélkül az a személy, aki önhibáján kívül létfenntartását veszélyeztető rendkívüli 

élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, 

különösen, ha hosszan tartó kórházi kezelés, súlyos betegség, sérelmére elkövetett 

bűncselekményből anyagi kára keletkezett, ha a kérelmező lakhatását biztosító ingatlan 

megsérült. 

(2) A támogatás maximális összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum hatszorosát nem 

haladhatja meg. 

(3) El kell utasítani azt a kérelmet, mely esetében a kérelmező, illetve családjában élő személy 

a) az ingatlan sérelmét szándékosan idézte elő, 

b) a kár elhárításában, csökkentésében a körülményekhez, lehetőségeihez képest nem, vagy 

nem megfelelő mértékben vett részt, 

c) a tulajdonában lévő ingatlan állapotáról nem a tőle elvárható módon gondoskodott. 

(4) Az (1) bekezdésben szabályozott települési támogatás megítéléséről átruházott hatáskörben 

a polgármester dönt. 


