
     Települési támogatás 
 
Vonatkozó jogszabályok: 

 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény 
 Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének A helyi szociális 

ellátásokról szóló 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete  

Illetékesség:  

Lakóhely szerint illetékes önkormányzat  

Az ügyintézés helye: 

Seregélyesi Polgármesteri Hivatal (8111 Seregélyes Széchenyi út 5. szám) Igazgatási és 
Ügyviteli iroda  

Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő:  08.00-12.00 és 12.30.-16.00 

Szerda: 08.00-12.00 és 12.30.-17.30 

Péntek: 08.00-11.30 

Az önkormányzat rendelete alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt. 

A települési támogatás formái: 

 rendkívüli települési támogatás, 
 a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési 

támogatás (a továbbiakban: lakhatási támogatás), 
 a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző 

személy részére nyújtott települési támogatás (a továbbiakban: ápolási támogatás), 
 a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (a továbbiakban: 

gyógyszertámogatás), 
 temetési támogatás 
 gyermek és fiatal felnőtt támogatása 
 utazási támogatás 

Rendkívüli települési támogatás 

A Képviselő-testület rendkívüli települési támogatást, elsősorban rendkívüli élethelyzetbe 
került illetve létfenntartási gonddal küzdő személynek nyújt. 

 rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező bűncselekmény sértettjeként 
anyagi segítségre szorul,  

 létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező megélhetése valamilyen előre 
nem látható esemény bekövetkezése okán igazolt módon veszélyeztetve van. 



Rendkívüli települési támogatásra az a személy jogosult, aki rendkívüli élethelyzetbe került 
vagy létfenntartási gonddal küzd és az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg: 

 háztartás vagy család esetében az egy főre jutó, az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 130 %-át, (37.050,-Ft) 

 gyermekét egyedül nevelő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 140 %-át, (39.900,-Ft) 

 egyedül élő vagy egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150 %-át.(42.750,-Ft) 

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani. 

 

Lakhatási támogatás 
A hatáskör jogosultja a szociálisan rászorult személyeknek, háztartásoknak, családoknak az 
általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásához kapcsolódó 
rendszeres kiadásaik (villanyáram-, víz-, gázfogyasztás, csatornahasználat, szemétszállítási 
díj, lakbér, albérleti díj közös költség, tüzelőanyag költség) viseléséhez e rendeletben 
meghatározott feltételekkel települési támogatás keretén belül lakhatási támogatást nyújt. 

 Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek az egy főre jutó havi jövedelme 

 több személyes háztartás esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200 %-át, (57.000,-Ft) 

 egy személyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
250 %-át, (71.250,-Ft) 

és a háztartás tagjai egyikének sincs a törvényben meghatározottak szerinti  vagyona. 

 Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a 
lakásban élő személyek és háztartások számától. A lakhatási támogatást egy évre kell 
megállapítani. 

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani 

Ápolási támogatás 
 A hatáskör jogosultja a települési támogatás keretén belül, a 18. életévét betöltött tartósan 
beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére e rendeletben 
meghatározott feltételek esetén rendszeres jelleggel ápolási támogatást nyújt. 

 Ápolási támogatásra jogosult, az a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 
(1) bekezdés 2. pont szerinti nagykorú hozzátartozó, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg, 
Seregélyes Nagyközség közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező és életvitelszerűen ott lakó személy otthoni ápolását, gondozását végzi 
amennyiben 

 az ápoló családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750,-Ft) és 

 az ápolási támogatást igénylő hozzátartozón kívül az ápolt családjában nincs más, 
folyamatosan otthontartózkodó, rendszeres pénzellátással rendelkező személy, aki az 
ápolási, gondozási feladatokat el tudná végezni. 



Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban 
állandó ápolást, gondozást igényel és az otthoni rendszeres ápolás szükségességét az ápolt 
háziorvosa indokoltnak tartja.  

 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. 

 A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani. 

Gyógyszertámogatás 
 Gyógyszertámogatás adható a szociálisan rászorult személy részére egészségi állapota 
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében. 

 Gyógyszertámogatásra benyújtott települési támogatás iránti igény megállapításának a 
meghatározott jövedelemhatárok figyelembevételén túl, további feltétele, hogy a kérelmező a 
kérelem benyújtásának időpontjában nem részesül közgyógyellátásban. 

Jövedelemhatár 

 háztartás vagy család esetében az egy főre jutó, az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 130 %-át,(37.050,-Ft) 

 gyermekét egyedül nevelő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 140 %-át, (39.900,-Ft) 

 egyedül élő vagy egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150 %-át. (42.750,-Ft) 

 Gyógyszertámogatás iránt benyújtott kérelem, kötelező melléklete a gyógyszerek eseti vagy 
havi költségéről szóló igazolás. 

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani. 

Temetési támogatás 
Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt támogatás 
megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről az eltemettető nevére 
kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot 

 Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt támogatás 
összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség mértékének 

 10%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át (62.700,Ft), egyedül élő vagy 
egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270 %-át( 
76.950,-Ft); 

 15 %-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000,-Ft), egyedül élő vagy 
egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át ( 
71.250,-Ft); 

 20%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át ( 51.300,-Ft), egyedül élő vagy 
egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át ( 
65.550,-Ft); 



 25%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át( 42.750,-Ft), egyedül élő vagy 
egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át 
(57.000,-Ft) 

nem haladja meg. 

 A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összegét a képviselő-testület, az 
önkormányzat éves költségvetési rendeletében állapítja meg. (Koporsós temetés: 170.000,-Ft 
Urnás temetés: 150.000,-Ft) 

 Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására 
igényelt támogatás iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 30 napon belül nyújthatja 
be. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani. 

Gyermek és fiatal felnőtt támogatása 
 A hatáskör jogosultja gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel támogatást nyújt,  

 ha a háztartásban vagy családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át (57.000,-Ft) 

 egyedülálló kérelmező esetén 250 %-át (71.250,-Ft). 

 A támogatást elsősorban azoknak a gyermekeknek és fiatal felnőttnek kell megállapítani: 

 akiknek eltartásáról családja más módon nem tud gondoskodni, vagy 
 alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen a szociális válsághelyzetben 

lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez 
kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásnak, 
illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség, vagy 
iskoláztatás - miatt anyagi segítségre szorulnak  

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani. 

Települési támogatás esetén a jövedelmet: 

 a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított 
jövedelemigazolás vagy munkabér jegyzék, 

 vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül 
megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal 
igazolása és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat, 

 álláskeresési támogatás esetén a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 
(a továbbiakban: Munkaügyi Központ) megállapító határozata és a kérelem 
benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat, 

 nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem 
benyújtását megelőző havi igazolószelvény (nyugdíjösszesítő), bankszámlakivonat, 

 a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi 
összegről szóló szelvény vagy bankszámlakivonat, 

 a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény 
vagy bankszámlakivonat vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség 
tudatában tett nyilatkozat, 

 a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolás 



 a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a 
gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irat, 

 állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a Gyámhivatal határozata, 
 ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás, 
 nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának 

hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló 
nyilatkozat 

 amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen 
vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről 
szóló nyilatkozat és a Munkaügyi Központ igazolást arról, hogy regisztrált álláskereső 
és ellátásban nem részesül, 

 egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett 
nyilatkozat igazolja. 

 Nincs szükség, igazolásra azon adatok tekintetében, melyek az eljáró hatóság 
nyilvántartásában fellelhetőek. 

 Az eljáró hatóság a döntését a benyújtott kérelem és annak mellékletei alapján hozza meg.  

Szükség esetén környezettanulmányt kell beszerezni, továbbá a kérelmező kötelezhető arra, 
hogy saját, valamint családja vagyoni viszonyairól a vagyonnyilatkozaton nyilatkozzék. 

Illeték: 

Az eljárás költség- és illetékmentes. 

További információ kérhető a 22/447-002-es telefonszámon. 

 


