
Szociális ügyek 

 

A  Képviselő-testület dönt: 

 eseti jellegű rendkívüli települési támogatás, 

 másodfokon a polgármester átruházott hatáskörben hozott határozatai ellen benyújtott 

fellebbezésekről, 

 temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatás, 

 időszakos jellegű rendkívüli települési támogatás odaítéléséről. 

A polgármester dönt a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatásról és a  

köztemetés megállapításáról 

 

Eseti jellegű rendkívüli települési támogatás  

 

Alkalmanként legfeljebb 50.000 Ft összegű eseti jellegű rendkívüli települési támogatásban 

kell részesíteni azt a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személyt, 

emiatt egyszeri anyagi segítségre szorul, amennyiben vagyonnal nem rendelkezik, és 

családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló személy esetén 200 %-át. 

 

Időszakos jellegű rendkívüli települési támogatás  

 

Azoknak a személyeknek, akik  önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem 

tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt létfenntartási 

gondokkal küzdenek, legfeljebb egy év időtartamra időszakos jellegű rendkívüli települési 

támogatást kell megállapítani, amennyiben nem rendelkezik vagyonnal, és családjában az egy 

főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 130%-át, egyedülálló esetén 150%-át. 

 

Lakhatási támogatás a villanyáram-, a víz- és csatorna, a gázfogyasztás és a szemétszállítás 

díjához, a lakbérhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez nyújtható. 

 

Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, 

 a) aki a kérelemben megjelölt lakásban bejelentett lakcímmel rendelkezik, abban 

életvitelszerűen lakik és annak tulajdonosa vagy bérlője és 

 b) akinek a háztartásában az egy főre  jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át és 

 c) akinek háztartása egyik tagjának sincs vagyona és  

d) aki fogyasztóként szerepel azon közüzemi számlán, melyre vonatkozóan kéri a lakhatási 

támogatás megállapítását.  

 

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás havi összegét az alábbiak szerint 

kell megállapítani: 

 



Egy főre eső jövedelem az öregségi 

nyugdíjminimum %-ban 

A támogatás havi összege 

0-100%  6.000. Ft 

101-150%  5.000. Ft.  

151-200%  4.000. Ft  

 

Temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatás 

 

Temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatásra jogosult a személy, aki 

elhunyt hozzátartozójának eltemettetéséről gondoskodik. 

A temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatás összege 50.000,- forint 

 

 

Az eljárás illetékmentes, általános ügyintézési határidő 60 nap.  

 

 

 


