
Települési támogatás

1. Rendkívüli települési támogatás
1.1. Rendkívüli települési támogatást kell nyújtani annak, aki létfenntartást veszélyeztető

élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, és
önmaga  vagy  családja  létfenntartásáról  más  módon  nem  tud  gondoskodni,  vagy
alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul, különösen az
alábbi okok miatt:

a) részére valamely rendszeres  pénzellátás megálllapítása önhibáján kívül  késik,  vagy
olymértékben elhúzódik, ami miatt legalább 1 hónapja ellátatlan,

b) előre nem látható és el nem hárítható vis maior helyzet miatt megélhetése veszélyben
van,

c) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul,

feltéve,  hogy  családjában  az  egy  főre  jutó  jövedelem  nem  éri  el  az  öregségi  nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedül élő esetén 200%-át.

A b)  pont  alkalmazása  során előre  nem látható  és  el  nem hárítható vis  maior  helyzetnek
minősül a tűz, robbanás, földrengés, árvíz és belvíz.

1.2. Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak, akinek a családjában az egy
főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének, 

a) 130%-át, 
b) egyedül élő esetén 200%-át, 
c) a (4) bekezdésben meghatározott települési támogatás esetén 300%-át.

    Az 1.1 és az 1.2 szerinti települési támogatásról a Szociális Bizottság dönt. 

1.3. Rendkívüli települési támogatás megállapítható azon személyek részére is,  

a) akik átmenetileg létfenntartásukat veszélyeztető olyan élethelyzetbe kerültek, hogy az
azonnali intézkedés elmaradása súlyos veszélyhelyzetet teremtene,

b) akiknél  az  elhunyt  személy  eltemettetésével  kapcsolatosan  felmerült  temetési
költségek a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti.

    Az 1.3 szerinti települési támogatásról a polgármester dönt. 

1.4. A  rendkívüli  települési  támogatás  összegét  a  kérelmező  szociális-,  vagyoni
viszonyainak ismeretében a körülmények mérlegelésével kell megállapítani úgy, hogy
az  hathatós  segítséget  nyújtson.  A 4.  §  (4)  bekezdés  b)  pontja  szerinti  rendkívüli
települési  támogatás  összege  el  kell  hogy érje  a  (7)  bekezdés  szerint  megállapított
helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 10%-át.



1.5. A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a nyomtatványon kell előterjeszteni.

 A  kérelemhez  csatolni  kell  a  háztartás  tagjainak  jövedelmére  vonatkozó
jövedelemnyilatkozatot, jövedelemigazolást. 

    Ha a települési támogatást temetési költségekhez igénylik, a kérelemhez a fentieken túl
csatolni kell:

      a)  a  temetés  költségeiről  –  a  kérelmező  vagy a  vele  azonos  lakcímen  élő  közeli
hozzátartozója nevére – kiállított számla eredeti példányát,

      b)   ha a  települési  támogatás  megállapítását  nem a haláleset  helye  szerint  illetékes
települési önkormányzattól kérik, az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát.

    1.6. Pénzbeli ellátás helyett részben vagy egészben természetben  is nyújtható a rendkívüli
települési támogatás.

    A települési támogatást természetben nyújtott ellátásként különösen az alábbi célokra lehet
biztosítani:

a) tankönyv költség támogatása,
b) személyes gondoskodást és gyermekjóléti szolgálttást nyújtó intézmények térítési

díjának támogatása,
c) élelmezés támogatása élelmiszercsomag biztosításával.

2. Települési lakhatási támogatás

A települési lakhatási támogatás  a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai
által  lakott  lakás  fenntartásával  kapcsolatos  rendszeres  kiadásaik  viseléséhez  nyújtott
hozzájárulás. A települési lakhatási támogatással kapcsolatos feladat- és hatásköröket I. fokon
a jegyző gyakorolja.

A  lakás  fenntartásával  kapcsolatos  rendszeres  kiadások  körében  az  alábbiak  vehetők
figyelembe:

a) a villanyáram költsége, 
b) a víz- és a gázfogyasztás költsége,
c) a csatornahasználat költsége,
d)  a szemétszállítás díja, 
e) a lakbér, az albérleti díj, 
f) a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletének összege, 
g) a tüzelőanyag költsége. 

A települési lakhatási támogatást elsősorban a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres
kiadásokhoz  kell  nyújtani,  amelyek  megfizetésének  elmaradása  a  kérelmező  lakhatását  a
legnagyobb mértékben veszélyezteti.

 



Települési  lakhatási  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. 

A települési  lakhatási  támogatás  tekintetében  fogyasztási  egység  a  háztartás  tagjainak  a
háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

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

Ha a háztartás

a) az a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági
támogatásban részesül, vagy

b)  d) vagy  e)  pontja szerinti  tagjára  tekintettel  magasabb  összegű  családi  pótlékot
folyósítanak,

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

 Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a 
nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

A települési lakhatási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert
lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre
jutó elismert havi költség összegét - az energiaárak várható alakulására figyelemmel - az éves
központi költségvetésről szóló törvény határozza meg. 

A települési lakhatási 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. 

A települési lakhatási 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 
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nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, és nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegét azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. 

 A b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: 

TM = 0,3 -
J - 0,5 NYM

-------------------
NYM

× 0,15,

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.

A települési  lakhatási  támogatást  egy évre  kell  megállapítani.  A kérelmezőt  a  rendszeres
települési támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.

A települési  lakhatási  támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

Nem állapítható meg települési lakhatási támogatás annak, akinek a rendelet hatálybalépését
megelőzően lakásfenntartási támogatás került megállapításra, a jogosultsága fennállásáig.
 
A települési lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelmet a 3. számú melléklet szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani. 

A települési lakhatási támogatás megállapításához

a) vagyonnyilatkozat, valamint a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolása,
b)  a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása, valamint
c)  a természetbeni szociális ellátásként nyújtott ellátás esetén az Szt. 18. § l) pontja 

szerinti adat megállapítására, igazolására szolgáló irat bemutatása vagy másolatának 
csatolása 

szükséges.

A természetbeni  szociális  ellátás  formájában  megállapított  települési  lakhatási  támogatás
folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség(ek)
tekintetében a szolgáltató írja jóvá. Ebben az esetben a jogosultságot megállapító határozatban
arról  is  rendelkezni  kell,  hogy a  támogatást  mely lakásfenntartási  kiadás(ok)hoz nyújtják,
továbbá fel kell tüntetni az Szt. 18. § l) pontja szerinti azonosító adato(ka)t.
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