
Pénzbeli és természetbeni rendkívüli települési 
támogatás 

Jogosultak köre, támogatás mértéke, formája 

A települési Önkormányzat pénzbeli és természetbeni rendkívüli támogatást nyújt, ha a családban az 

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

összegének 130%-át, egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

150%-át, és a kérelmezőnek vagy családjának nincs vagyona, az alábbi esetekben: 

a) a családot ért elemi kár esetén, ha elemi kár következtében lakhatását biztosító ingatlan és 

ingósága megrongálódott, és helyrehozatali költségének teljesítése átmenetileg vagy tartósan a 

kérelmező és családja létfenntartását veszélyezteti, 

– elemi kár esetén be kell nyújtani az ingatlan tulajdonviszonyát, vagy lakáshasználat jogcímét 

igazoló okiratot vagy annak másolatát, a rendelkezésre álló kár felmérésben eljárt hatóság 

véleményét vagy igazolását, a helyreállítást vállaló szakember igazolását a költségekről, valamint 

amennyiben biztosító kártérítést fizetett, úgy az erről szóló dokumentumot 

b) ha a család egyik tagja 8 napot meghaladóan kórházi kezelésben részesült, és ez jövedelem kiesést 

okozott 

– a kórházi kezelést az érintett egészségügyi intézmény igazolásával kell bizonyítani 

c) a kérelmező vagy kiskorú gyermeke, gyógyászati segédeszközéhez amennyiben közgyógyellátásra 

nem jogosult, 

– a gyógyászati segédeszközt forgalmazó által kibocsátott igazolást 

d) a temetési költségek csökkentésére 

– a temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a segélyt kérő vagy a vele azonos lakcímen élő 

közeli hozzátartozója nevére a temetés költségeiről kiállított számlák eredeti példányát. 

e) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, 

– a várandósságot orvosi igazolással vagy terhességi kiskönyvvel 

f) a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való 

kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez, kapcsolódó 

kiadások 

– a nevelésbe vételt vagy annak megszűnését gyámhivatali határozattal, a gyermekhez kapcsolódó 

kiadásokat a megfelelő számlákkal kell igazolni 

g) egyéb súlyos krízishelyzet megoldásához 



Eljárás jogi alapja 

 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

 a szociális ellátásokról szóló 19/2015. (XI.16) sz.  számú önkormányzati rendelet 
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