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Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
19/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelete 

A szociális ellátások szabályozásáról 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 43/B. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében, 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 94. § (2) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

I. fejezet 
 

1. § 
 

A rendelet hatálya 
 
A rendelet hatálya kiterjed Fegyvernek város közigazgatási területén a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §. (1)-(3) bekezdésében foglalt 
személyekre, továbbá állandó lakóhellyel nem rendelkező, Fegyverneken bejelentett 
tartózkodási helyű lakosokra, az Szt. 6. §-ában foglalt személyekre, valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvtv.) 4. 
§-ában foglalt személyekre. 
 

2. § 
 

Eljárási rendelkezések 
 
(1) E rendeletben meghatározott szociális ellátások iránti kérelmeket a Polgármesteri 
Hivatalnál kell előterjeszteni, kivételt képeznek ez alól az e rendeletben meghatározott 
személyes gondoskodást nyújtó ellátások. 
 
(2) A folyósított segély felhasználását a döntéshozó határozatában elszámolási 
kötelezettséghez kell kötni. 
 
(3) Aki a döntéshozó határozatban megállapított elszámolási kötelezettségét határidőre nem 
teljesíti, azt 1 év időtartamra ki kell zárni a támogatottak köréből.  
 
(4) A szociális kölcsönben részesülőkkel a polgármester szerződést köt, amely tartalmazza a 
támogatás felhasználásának célját és összegét, az elszámolás és a visszafizetés feltételeit, 
valamint a kölcsön késedelmes fizetése esetén a behajtás módját. 
 
(5) A kölcsönszerződésnek tartalmaznia kell az ingatlan nyilvántartásban jelzálogjog 
bejegyzési kötelezettséget. Az ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzés költsége a 
kérelmezőt terheli.   
 
(6) A települési támogatás, Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 
igénylésekor a rendelet 1. sz. mellékletét képező jövedelemnyilatkozatot, kell benyújtani, 
melyhez csatolni szükséges a hatályos Szt. 10. § (2-3) bekezdése szerinti időszakra vonatkozó 
jövedelemigazolásokat. A jövedelmeket az alábbi módon kell igazolni:  
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a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a kérelem benyújtását közvetlenül 
megelőző hónapra vonatkozó, a munkáltató által kiállított nettó jövedelemigazolással vagy 
munkabér jegyzékkel, 
b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 
tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolásával és a 
tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozattal, 
c) álláskeresési támogatás esetén a megállapító határozatával és a kérelem benyújtását 
megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal, 
d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását 
megelőző havi igazolószelvénnyel (nyugdíjösszesítő), bankszámlakivonattal, 
e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről 
szóló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal, 
f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevénnyel vagy 
bankszámlakivonattal vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett 
nyilatkozattal, 
g) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzéssel, vagy a 
gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irattal, 
h) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén az illetékes Kormányhivatal 
Gyámhivatalának határozatával, 
i) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolással, 
j) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját 
közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozattal, 
k) amennyiben a kérelmező, nagykorú közeli hozzátartozója vagy a háztartásában 
életvitelszerűen vele együtt lakó nagykorú más személy rendszeres jövedelemmel nem 
rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozattal és a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy 
regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül, 
l) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozattal 
(a továbbiakban együtt: jövedelemigazolás). 
Nincs szükség igazolásra a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága által a 
családtámogatási törvény szerint folyósított családtámogatási ellátásról, illetve ha az adatok az 
önkormányzat nyilvántartásában fellelhetőek. 
 
(7) A támogatás elbírálásánál a kérelmező és családja egységes elbírálás alá esik, egy 
családon belül több személy részére nem állapítható meg támogatás ugyanazon jogcímen. 
 
(8) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan 
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő kérelmezőnek a támogatásra okot adó 
körülményeket hitelesen igazolni kell. Nem minősül rendkívüli élethelyzetnek a nagy összegű 
közüzemi számla felhalmozása, amennyiben a kérelmező hitelt érdemlően nem igazolja, hogy 
mindent megtett a számlatartozás felhalmozódásának megelőzésére.  
 
(9) Amennyiben a rászorultsággal, illetve a települési támogatás céljának megfelelő 
felhasználásával kapcsolatban kétség merül fel, a kérelmező köteles a hivatal által 
kezdeményezett környezettanulmány végrehajtásában közreműködni. Ha a közreműködést 
megtagadja, kérelmét el kell utasítani. 
 
(10) Amennyiben a környezettanulmány megállapítása szerint vélelmezhető, hogy a 
vagyonnyilatkozatban, illetve jövedelemnyilatkozatban foglaltak nem felelnek meg a 
valóságnak, az Szt. 10. § (6) bekezdésének megfelelően kell eljárni. Ennek során fel kell hívni 
a kérelmezőt arra, hogy 8 napon belül nyújtsa be az általa lakott lakás, illetve saját és a 
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családja tulajdonában álló vagyonnak a kérelem benyújtását megelőző 3 (6) hónapra 
vonatkozó fenntartási költségeit igazoló dokumentumokat. Ha a fenntartási költségek 
meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelmet úgy kell 
vélelmezni, hogy az igazolt fenntartási költségekhez hozzá kell adni a kérelmező családjában 
élők (beleértve a kérelmezőt is) számának és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a szorzatát. A vélelmezett jövedelem mértéke nem lehet kevesebb, mint a 
jövedelemnyilatkozatban megjelölt összeg. 
 
(11) Élelmezésre biztosított támogatás esetén az arra rászoruló személy részére a családsegítő, 
illetve a gyermekintézmény megbízottjának közreműködésével adható a támogatás, aki a 
felhasználást a kifizetést követő 15 napon belül igazolni köteles. 
 
(12) Kérelmező nyilatkozatban hozzájárul, hogy adatait a támogatással kapcsolatban folyó 
eljárás során az önkormányzat kezelheti. 
 
(13) A támogatás megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai 
az irányadók. 
 
(14) Nem állapítható meg települési támogatás azon kérelmező részére, aki a Polgármesteri 
Hivatallal szemben fennálló hiánypótlási, együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget.   
 
 

3. § 
 

E rendelet alkalmazásában: 
a) család: a hatályos Szt. 4. § (1) c) pontja szerint 
b) közeli hozzátartozó: a hatályos Szt. 4. § (1) d) pontja szerint 
c) vagyon: a hatályos Szt. 4. § (1) b) pontja szerint 
d) rendszeres pénzellátás: a hatályos Szt. 4. § (1) i) pontja szerint 
e) aktív korú: a hatályos Szt 4. § (1) k. pontja szerint 
f) egyedülélő: a hatályos Szt. 4. § (1) j. pontja szerint  
g) keresőtevékenység: a hatályos Szt. 4. § (1) e. pontja szerint 
h) jövedelem: a hatályos Szt. 4. § (1) a) pontja szerint 
i) háztartás: a hatályos Szt. 4. § (1) f) pontja szerint 
j) krízishelyzet: olyan élethelyzet, melyben az egyén alapvető szükségletei nem kielégítettek, 
ezért a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelye által 
nyújtott szolgáltatásokkal biztosítható. 
 

4. § 
 
Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott 
támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul igénybevevőt 
pedig kötelezni kell a támogatás visszafizetésére. Az eljárás során az Szt. 17. §-ának 
rendelkezéseit kell figyelembe venni. A jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás 
megtérítése esetén a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és/vagy a kamat összegét – 
amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – 
méltányosságból elengedhető, csökkenthető, illetve részletekben fizettethető meg, a 
részletfizetés időtartama azonban nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan 
igénybevételének időtartama 
 

II. fejezet 
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A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások 

 
5. § 

 
Települési támogatás 

 
(1) A települési támogatás keretében nyújtható támogatások formái: 
           a)  pénzbeli, 
           b) természetbeni. 
*2*4 
(2) A települési támogatási kérelmek elbírálása a Szociális és Egészségügyi Bizottság önálló 
hatáskörébe tartozik, kivéve a temetési segély, amely polgármesteri hatáskörbe tartozik.  
 
(3) Települési támogatásban részesülhet az, akinek családjában a havi egy főre jutó jövedelem 
nem haladja meg családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 
%-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 225 %-át.  

 
(4) Aki települési támogatást gyógyszerköltségeinek fedezésére kéri, csatolni kell a 
Kormányhivatal Járási Hivatalának 3 hónapnál nem régebbi határozatát, miszerint sem alanyi, 
sem normatív közgyógyellátásra nem jogosult, valamint a kezelőorvos és a gyógyszertár 
igazolását az igénylő akut megbetegedésének kezeléséhez szükséges gyógyszerszükségletéről 
és annak költségéről, vagy a gyógyászati segédeszköz szükségességéről és annak várható 
költségéről. 
 
(5) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás évente maximum két alkalommal 
nyújtható, mértéke az igazolt gyógyszerköltség 50 %-a, ami alkalmanként nem lehet több 
mint 6.000.-Ft. 
 
(6) Rendkívüli települési támogatásban részesülhetnek azok a személyek, akik önmaguk, 
illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként 
jelentkező igazolt többletkiadások, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt igazolt anyagi 
segítségre szorulnak és az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg a – 
temetési segély kivételével - családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150 % át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 300 %-át. A temetési segély esetén a családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150 %-a, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 250 %-a. 
 
(7) A rendkívüli települési támogatás összege az elhunyt személy eltemettetése esetén a 
helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeit – 200.000.-Ft – figyelembe véve 10 %, azaz 
20.000.-Ft, emennyiben a kérelmet a halálesettől számított hat hónapon belül nyújtják be. 
 
(8) A települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell - amennyiben a települési 
támogatást temetési költségekre tekintettel kérik és az elhalálozás helye nem Fegyvernek, - a 
halotti anyakönyvi kivonat másolatát, a temetés költségeiről a segélyt kérő nevére kiállított 
számlák eredeti példányát is. 
 
(9) Települési támogatás pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes 
kölcsön formában is nyújtható évente egy alkalommal, legfeljebb az öregségi nyugdíj 
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mindenkori legkisebb összege ötszöröséig terjedő mértékű és maximum 6 hónapi időtartamra 
az alábbi feltételekkel: 

a) bizonyítottan átmeneti pénzzavarba került, mert temetés, elemi kár, tartós betegség               
miatti rendkívüli kiadása merül fel, társadalombiztosítási ellátás benyújtásától az                
elbírálásig tartó rendszeres pénzellátás hiánya miatt saját, illetve családja                
létfenntartása veszélyeztetett, 

b) rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön 
visszafizetésére. 

 
(10) A települési támogatás természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható.          
Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv- és tanszervásárlás 
támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának 
kifizetéséhez nyújtott támogatás. 
 
(11) Rendkívüli indokolt esetben a rendeletben foglalt feltételektől a képviselő-testület 
eltérhet és egyedi döntésével támogatást nyújthat az adott évi költségvetése terhére. 

 
  

6. § 
 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
 
(1) Az önkormányzat a területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű, rossz 
anyagi körülmények között élő, felsőoktatási intézményben tanulmányokat megkezdeni 
kívánó/folytató hallgatóknak ösztöndíjat nyújt a költségvetési rendeletben biztosított keret 
összeg erejéig, a pályázati kiírásban foglaltak figyelembevételével, az alábbi feltételekkel: 
a) akiknek havi jövedelme vagy egy háztartásban élők egy főre számított havi családi  
jövedelme  
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, 
ebben az esetben az ösztöndíj összege 5.000.- Ft/hó.,  
b) ha az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg 
a jövedelem akkor az ösztöndíj összege 4.000.- Ft/hó. 
c) ha az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg 
a jövedelem, akkor az ösztöndíj összege 3.000.- Ft/hó, 
d) egyedül élő esetén, ha az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %- 
át nem haladja meg a jövedelem, akkor az ösztöndíj összege 3.000.- Ft,  
e) akinek mindkét szülője elhunyt, akkor jövedelemre való tekintet nélkül, az ösztöndíj 
összege 3.000 Ft/hó.  
 
(2) Az egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen 
együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.  
 
(3) A pályázatok elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik. 
 
 

7. § 
 

Hátrányos Helyzetű Tanulók támogatása 
 
Az önkormányzat a területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, 
tehetséges, nyolcadik évfolyamos tanulóinak a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 
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Tehetséggondozó Programjában való részvételét elviekben támogatja. A programban való 
részvételhez anyagi támogatást nem nyújt. 
 

8. § 
 

Köztemetés 
 

(1) Köztemetés elrendelése esetén az Szt. 48. §-ának szabályai szerint kell eljárni. 
 

(2) A köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettség alól az eltemetésre köteles 
személy mentesíthető, amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan 
veszélyeztetné, és a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. 

 
(3) A köztemetéssel kapcsolatos eljárás a polgármester hatáskörébe tartozik. 
 
 

9. § 
 

Általános iskolai tanulók bérlettámogatása 
 
(1) Fegyvernek Város Önkormányzata a Büdöséri csatornától Törökszentmiklós irányába, 
a város közigazgatási határáig lakó általános iskolai tanulók részére – természetben nyújtott 
szociális ellátásként – a matematika szabályai szerint 10.- Ft-ra kerekített, 66 %-nak 
megfelelő összegű autóbusz bérlettámogatást ad. 

 
(2) A támogatás tömegközlekedési jármű igénybevételéhez, az Általános Iskolába (Szent 
Erzsébet út 31.) való utazáshoz jár. 

 
(3) A támogatás elbírálására a polgármester jogosult. 
 

III. fejezet 
 

10. § 
 

Szociális alapszolgáltatások 
 
FEGYVERNEK VÁROS  
 
(1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fegyvernek közigazgatási területén 
a szociális rászorulók részére az alábbi alapszolgáltatásokat nyújtja: 
a) étkeztetés a hét hat napján  
b) házi segítségnyújtást 
c) nappali ellátás öt napos nyitva tartással  
d) családsegítést 
e) gyermekjóléti szolgáltatást 
 
(2) A szociális alapszolgáltatásokat intézményfenntartó társulással fenntartott Csorba Mikro-
térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ keretén belül látja el. 
 



 7

(3) Az intézmény igazgatója krízishelyzet, természeti katasztrófa esetén külön eljárás nélkül 
azonnali ellátást nyújthat az arra rászoruló személyeknek, amelyek felvételi dokumentációját 
öt munkanapon belül kell elkészíteni.  
 
(4) Az ellátásért fizetendő térítési díjat utólag a telephelyvezetőnél kell befizetni minden 
hónap 25-éig. 
 
(5)Az intézményi ellátás a jogszabályban foglaltakon túl akkor szűnik meg, ha az ellátott az 
írásbeli felszólítás ellenére elmulasztja a térítési díj befizetését. 
 
(6)Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény igazgatójához kell benyújtani, 
aki dönt a kérelmekről. 
Az intézményvezető és a szolgáltatást igénybe vevő között kötendő megállapodás az 
alábbiakat tartalmazza: 

a) az igénybevevő személy természetes azonosító adatait 
b) az ellátás kezdetének időpontját 
c) az ellátás időtartamát 
d) az igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatásokat 
e) a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó szabályokat 
f) az ellátás megszüntetésének módjait.   

 
(7) Ha a szociális ellátást igénybe vevő jövedelmi viszonyai megváltoznak, 15 napon belül 
köteles az intézményvezető felé jelezni, aki a jövedelmi viszonyok felülvizsgálata után új 
térítési díjat állapít meg, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a jogosultság 
felülvizsgálata utáni időponttól kötelezhető. 
 
(8) Az Szt. 62. §. (1) bekezdése alkalmazásában szociálisan rászorultnak minősül: 
a) 62 évet betöltött személy 
b) 18-62 év közötti személy háziorvosi igazolás alapján egészségi állapotára tekintettel 
c) fogyatékosság, pszichiátriai betegségre tekintettel szakorvosi igazolás alapján 
d) szenvedélybetegségre tekintettel szakorvosi igazolás alapján 
e) hajléktalanságra tekintettel a családsegítő szolgálatnál nyilvántartott személy. 
f) átmenetileg olyan krízishelyzetbe került, melyben az egyén alapvető szükségletei nem 
kielégítettek. 
 
 
ÖRMÉNYES KÖZSÉG: 
 
(1) Örményes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Örményes község közigazgatási 
területén a szociálisan rászoruló személy részére 
a)  étkeztetést a hét 6 napján 
b)  házi segítségnyújtást 
c)  nappali ellátást 
d)  családsegítést 
e)   gyermekjóléti szolgáltatást nyújt. 
 
(2) Az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a Napraforgó 
Gondozási Központ telephelyvezetőjénél kell benyújtani. 
A telephelyvezető és a szolgáltatást igénybe vevő között kötendő megállapodás az alábbiakat 
tartalmazza: 
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a) az igénybevevő személy természetes azonosító adatait 
b) az ellátás kezdetének időpontját 
c) az ellátás időtartamát 
d) az igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatásokat 
e) a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó szabályokat 
f) az ellátás megszüntetésének módjait.  

 
(3) Az Szt. 62. § (2) bekezdése alkalmazásában szociálisan rászorultnak minősül 
a)  62 évet betöltött személy 
b)  18-62 év közötti személy háziorvosi igazolás alapján egészségi állapotára tekintettel 
c)  fogyatékosság, pszichiátriai betegségre tekintettel szakorvosi igazolás alapján 
d)  szenvedélybetegségre tekintettel szakorvosi igazolás alapján 
e) hajléktalanságra tekintettel a családsegítő szolgálatnál nyilvántartott személy. 
 
(4) a telephelyvezető krízis esetén köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani azonnali 
intézkedés keretében az arra rászoruló személynek. 
 
(5) külön eljárás keretében krízis esetén, valamint hajléktalan ellátás esetén biztosítható 
ellátás, a nyomtatványokat 5 napon belül kell elkészíteni. 
 
(6) az ellátás megszüntethető, ha: 
a)  az ellátott nem jelenti be 15 napon belül a telephelyvezetőnél jövedelmében bekövetkezett 
változást 
b) az ellátott elmulasztja a részére megállapított térítési díjat kifizetni 
c) az ellátott nem tartja be az intézmény Házirendjét 
d) az ellátott hosszabb kórházi kezelés alatt áll 
e) az ellátott saját kérésére, megszüntetés előtt 5 nappal köteles bejelenteni 
f)  az ellátásért fizetendő térítési díjat utólag kell befizetnie az ellátottnak a telephely 
vezetőjénél, minden hónap 25-éig. 
 
KUNCSORBA KÖZSÉG: 
 
(1) Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kuncsorba közigazgatási területén 
az alábbi alapszolgáltatásokat nyújtja. 
a) étkeztetés 6 napos nyitva tartással 
b) házi segítségnyújtás 
c) nappali ellátás 
d) családsegítés 
e gyermekjóléti szolgáltatás 
 
(2)  A szociális szolgáltatásokat intézményfenntartó társulás keretében a Csorba Mikro-térségi 
Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephelyén keresztül látja el. 
 
(3) Az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtását a 
kuncsorbai telephelyvezetőnél kell kezdeményezni. 
 
(4) A telephelyvezető krízis esetén köteles külön eljárás nélkül azonnali intézkedés keretében 
az arra rászoruló személynek ellátást nyújtani. 
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(5) Külön eljárás keretében krízis esetén, valamint hajléktalan ellátása esetén biztosított 
ellátáskor a nyomtatványokat 5 napon belül kell elkészíteni. 
 
(6) Étkeztetés keretében biztosított ellátás esetében szociálisan rászorult az,  
a) aki 62 évét betöltötte 
b) 18-60 év közötti kérelmező házi orvosi igazolás alapján egészségi állapota miatt 
c) Fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, vagy szenvedélybetegségükre való tekintettel 
szakorvosi igazolás alapján 
 
(7) Az ellátás megszüntethető, ha 
a) az ellátott írásbeli felszólítás ellenében elmulasztja kifizetni megállapított térítési díjat 
b) az ellátott nem tartja be az intézmény Házirendjét 
 
(8) az ellátott saját kérésére, megszüntetés előtt 5 nappal köteles bejelenteni 
 
(9) az ellátásért fizetendő térítési díjat utólag a telephelyvezetőnél kell befizetni minden hónap 
25-éig. 
 
(10) ha a szociális ellátást igénybevevő jövedelmi helyzete megváltozik azt köteles a 
telephelyvezetőnél bejelenteni 15 napon belül, aki a jövedelmi viszonyok vizsgálata után új 
térítési díjat állapít meg, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a jogosultság 
felülvizsgálata utáni időponttól kötelezhető 
 
(11) a megállapított személyi térítési díj összege csökkenthető, vagy elengedhető, ha annak 
kifizetése az ellátott létbiztonságát veszélyezteti. A térítési díj csökkentéséről vagy 
elengedéséről a térítési díjmegfizetésére kötelezett kérelme vagy az alapellátást biztosító 
telephely vezetőjének kezdeményezése alapján a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság 
határozattal dönt. 
 
(12) a telephelyvezető és az ellátást igénylő között kötendő megállapodás tartalmazza: 
a) a szociális szolgáltatás formáját 
b) a szociális ellátás kért és kezdő időpontját 
c) fizetési kötelezettséget 
d) az ellátásért fizetendő személyi térítési díjat 
e) igénybevevő természetes személyazonosító adatait  
f) az intézményi jogviszony megszűnésének módját. 
 
*1*5 
 

11. § 
 

Szociális alapszolgáltatás térítési díjai 
 
(1) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyén 

igénybevett szociális szolgáltatások intézményi térítési díjai az alábbiak: 
a) Étkeztetés: 642 Ft+ÁFA/adag 
b) Ebéd házhozszállítás: 100 Ft/nap 
c) Házi segítségnyújtás 

 szociális segítés: 580 Ft/óra 
 személyi gondozás: 580 Ft/óra 
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d) Nappali ellátás 
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 20 Ft/nap 
 étkeztetéssel: 20 Ft/nap + (642 Ft+Áfa/adag) 

 
(2) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyén 

igénybevett szociális szolgáltatások maximálisan kérhető térítési díjai az alábbiak: 
a) Étkeztetés: 559 Ft+ÁFA/adag 
b) Ebéd házhozszállítás: 80 Ft/nap 
c) Házi segítségnyújtás 

 szociális segítés: 500 Ft/óra 
 személyi gondozás: 500 Ft/óra 

d) Nappali ellátás 
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft/nap 
 étkeztetéssel: 0 Ft/nap + (559 Ft+ÁFA/adag) 

e) SOS telefon: 500 Ft/hónap 
 
(3) A fegyverneki telephelyen a szociálisan nem rászorulók térítési díjai az alábbiak: 

a) Étkeztetés: 642 Ft+ÁFA/adag 
b) ebéd házhozszállítás: 100 Ft/nap 
c) Házi segítségnyújtás 

 szociális segítés: 580 Ft/óra 
 személyi gondozás: 580 Ft/óra 

d) Nappali ellátás 
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 20 Ft/nap 
 étkeztetéssel: 20 Ft/nap + (642 Ft+ÁFA/adag) 

 
(4) A fegyverneki telephelyen a személyi térítési díjat az intézmény igazgatója állapítja meg 

konkrét összegben. 
 
(5) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ örményesi telephelyén 

igénybevett szociális szolgáltatások intézményi térítési díjai Örményes Község 
Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2021.(III.02.) önkormányzati határozata 
alapján az alábbiak: 

a) Étkeztetés: 678 Ft+ÁFA/adag 
b) Ebéd házhozszállítás: 100 Ft/nap 
c) Házi segítségnyújtás 

 szociális segítés: 190 Ft/óra 
 személyi gondozás: 190 Ft/óra 

e) Nappali ellátás 
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 115 Ft/nap 
 étkeztetéssel: 115 Ft/nap + (520 Ft+ÁFA/adag) 

 
(6) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ örményesi telephelyén 

igénybevett szociális szolgáltatások maximálisan kérhető térítési díjai a szociálisan 
rászorulók részére Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestületének 
10/2021.(III.02.) önkormányzati határozata alapján az alábbiak: 

a) Étkeztetés: 520 Ft+ÁFA/adag 
b) Ebéd házhozszállítás: 50 Ft/nap 
c) Házi segítségnyújtás 

 szociális segítés: 0 Ft/óra 
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 személyi gondozás: 0 Ft/óra 
d) Nappali ellátás 

 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft/nap 
 étkeztetéssel: 520 Ft+ÁFA/nap 

 
(7) Az örményesi telephelyen a szociálisan nem rászorulók térítési díjai az alábbiak: 

a) Étkeztetés: 678 Ft+ÁFA/adag 
b) Ebéd házhozszállítás: 100 Ft/nap 
c) Házi segítségnyújtás 

 szociális segítés: 190 Ft/óra 
 személyi gondozás: 190 Ft/óra 

d) Nappali ellátás 
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 115 Ft/nap 
 étkeztetéssel: 115 Ft/nap + (520 Ft+ÁFA/adag) 

 
(8) Az örményesi telephelyen a személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg 

konkrét összegben. 
 
(9) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephelyén 

igénybevett szociális szolgáltatások intézményi térítési díjai Kuncsorba Község 
Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2021.(II.25.) önkormányzati határozata 
alapján az alábbiak: 

a) Étkeztetés: 808 Ft+ÁFA/adag 
b) Ebéd házhozszállítás: 100 Ft/nap 
c) Házi segítségnyújtás 

 szociális segítés: 0 Ft/óra 
 személyi gondozás: 0 Ft/óra 

d) Nappali ellátás 
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft/nap 
 étkeztetéssel: 808 Ft/nap 

 
(10) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephelyén 

igénybevett szociális szolgáltatások maximálisan kérhető térítési díjai szociálisan 
rászorulók részére Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2021.(II.25.) önkormányzati határozata alapján az alábbiak: 

a) Étkeztetés: 559 Ft/adag 
b) Ebéd házhozszállítás: 50 Ft/nap 
c) Házi segítségnyújtás 

 szociális segítés: 0 Ft/óra 
 személyi gondozás: 0 Ft/óra 

d) Nappali ellátás 
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft/nap 
 étkeztetéssel: 559 Ft+ÁFA/nap 

 
(11) A kuncsorbai telephelyen a szociálisan nem rászorulók térítési díjai az alábbiak: 

a) Étkeztetés: 808 Ft+ÁFA/adag 
b) Ebéd házhozszállítás: 100 Ft/nap 
c) Házi segítségnyújtás 

 szociális segítés: 0 Ft/óra 
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 személyi gondozás: 0 Ft/óra 
d) Nappali ellátás 

 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft/nap 
 étkeztetéssel: 808 Ft+ÁFA/adag 

 
12. A kuncsorbai telephelyen a személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg 

konkrét összegben. 
 

12. § 
 

Közoktatási intézmények 
 
(1) A közoktatási intézményekben nyújtott személyes gondoskodás ellátási formája: 
a) Bölcsőde: reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna 
b) Óvoda: tízórai, ebéd, uzsonna 
c) Általános iskolai napközi: tízórai, ebéd, uzsonna  
 
(2) Az ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjének írásban kell benyújtani. A felvételi 
kérelmekről az intézmény vezetője dönt. 
 
(3) Az óvoda esetében a nyári nyitvatartási időben (nyári szünetben) az ingyenes étkezés 
jogosultsága szünetel, kivéve azokat az eseteket, amikor külön központi pénzeszköz (állami 
támogatás) áll rendelkezésre.  
 
 (4) A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 366,- Ft + Áfa, ezen felül a 
gyermek gondozására az intézményi térítési díj összege napi 300,- Ft + Áfa. 
 
(5) A bölcsőde az alapellátáson túl külön szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyeletet 
biztosít nyitvatartási napokon 8,30-11,30 óra között. A szolgáltatás térítési díja 400,- Ft/óra. 
 

13. § 
 

Záró rendelkezések 
 
(1) E rendelet 2019. december 1-jén lép hatályba.  
 
(2) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelet 

hatályát veszti.  
 

 
 
                Tatár László                                                                       dr. Pető Zoltán 
                polgármester                                                                            jegyző 
 
 
Kihírd.: 2019.XI.29. 
 
*1 A 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelettel módosítva (2020. április 1-től hatályos) 
*2 5/2020.(III.25.) önkormányzati rendelettel módosítva (2020. március 26-tól hatályos) 
*3 A 6/2020.(IV.02.) rendelettel módosítva (2020. április 3-tól hatályos) 
*4 A 11/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelettel módosítva (2020. június 18-ától hatályos) 
*5 A 6/2021.(III.19.) önkormányzati rendelettel módosítva (2021. április 1-től hatályos) 



A szociális ellátások szabályozásáról szóló 19/2019.(XI.29.) rendelet 1. sz. melléklete 
 

KÉRELEM 

-      Települési támogatás                         -    Bursa Hungarica Önk. Ösztöndíj 

-      Temetési segély 

 (a megfelelőt aláhúzással jelölje!) 

 

1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok 
Neve:............................................................................................................................................. 
Születési neve:…........................................................................................................................... 

Anyja neve:................................................................................................................................... 
Születési hely,év,hó,nap:............................................................................................................... 
Állampolgársága:……….………..…………………………………………………………….. 
Lakóhelye:..................................................................................................................................... 
Tartózkodási helye:....................................................................................................................... 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:…………………………………………………………..  

 A kérelmező családi állapota (a megfelelő választ kérjük a □-be x-el megjelölni.) 
 □ egyedülálló □ házastársával/élettársával él együtt  
 
2. A házastárs/élettárs személyi adatai 
Neve:............................................................................................................................................. 
Születési neve:…........................................................................................................................... 
Anyja neve:................................................................................................................................... 
Születési hely,év,hó,nap:............................................................................................................... 
Állampolgársága:……….………………….………………………………………………..… 
Lakóhely:...................................................................................................................................... 
Tartózkodási hely:.........................................................................................................................  

A kérelmezőn és házastársán/kívül, a vele egy háztartásban lakó személyek felsorolása: 

 Neve Születési ideje Rokoni kapcsolata 
a)    
b)    
c)    
d)    
e)    
f)    
g)    
h)    
 

 
 
 



 
3. Az egyszeri települési segély megállapítását 

 
 a) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet: 
 □ a rendszeres pénzellátás kifizetésének 
késedelme, 
 □ rendszeres jövedelem megszűnése,  
□ a lakásfenntartási költségekben hátralék 
keletkezett,  
□ a családban élő gyermek beiskolázása,  
□ tartós betegség, vagy rokkantság miatt a 
családban jelentős jövedelem kiesés 

következett be és egyszeri kiadás 
keletkezett,  
□ megbetegedés miatt egyszeri, jelentős 
mértékű gyógyszerkiadás, 
 □ kórházi kezelés,  
□ elemi kár, vagy baleset,  
□ bűncselekmény áldozatává válás, vagy 
 □ elhunyt személy eltemettetése. 

 
 b) létfenntartási gondok miatt 
 □ élelmezés, 
 □ ruházkodás,  
□ tüzelőanyag hiánya,  
□ a közüzemi szolgáltatás megszűnésének 
és 

 □ a lakhatás elvesztésének veszélye.  
�  Egyéb: 

…………………………………………
………………………… 

 
 
miatt kérelmezem. 
* a kérelem indokát/ait a □-be X-el kell megjelölni  
 
4. A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő  
gyermekeinek a havi jövedelme forintban: 
 

A jövedelmek típusai 
A 

kérelmező  
jövedelme 

A 
kérelmezővel 
közös 
háztartásban 
élő 
házastárs 
(élettárs) 
jövedelme 

A kérelmezővel 
közös háztartásban 
élő egyéb rokon  
jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb 
jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 

            

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, 
illetve szellemi és más önálló tevékenységből 
származó jövedelem 

            

3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásai (például rokkantsági ellátás, 
rehabilitációs ellátás), korhatár előtti ellátás, 
szolgálati járandóság, táncművészeti életjáradék, 
átmeneti bányászjáradék, időskorúak járadéka, a 
nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 
emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozó 
ellátás 
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4. A gyermek ellátásához és gondozásához 
kapcsolódó támogatások [különösen: 
gyermekgondozási díj (GYED), 
gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), 
gyermeknevelési támogatás (GYET), családi 
pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás] 

            

5. Önkormányzat, járási hivatal és az állami 
foglalkoztatási szerv által folyósított rendszeres 
pénzbeli ellátások 

            

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, 
ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis 
összegű kifizetések stb.), alkalmim 
unkavégzésből származó jövedelem 

            

7. A család összes nettó jövedelme             

8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő 
tényezők (fizetett tartásdíj összege)             

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ........................ Ft/hó. 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen jövedelemnyilatkozatban 
közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az Szt. 10. §. (6) bekezdése 
alapján, amennyiben a közölt adatok valódiságát az önkormányzat vitatja, felhívására köteles 
vagyok az általam lakott lakás, illetve saját és a háztartásban lakók tulajdonában álló vagyon 
fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására.  

Tudomásul veszem továbbá, hogy a közölt adatok valódiságát Szt. 10. §. (7) bekezdése alapján az 
önkormányzat az illetékes adóhatóság útján ellenőrizheti. 

A jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat mellékelem. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy adataim a támogatással kapcsolatban folyó eljárás során az 
önkormányzat kezelje. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben foglaltak a 
valóságnak megfelelnek.  

Fegyvernek, 20……………………………………… 

 

...................................................................... ...................................................................... 
kérelmező (törvényes képviselő)                          házastárs/élettárs (törvényes képviselő) 

Megjegyzés: 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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Csatolandó dokumentumok: 
 
 - a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a 
továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 
hónap jövedelmét,  
- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a 
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem 
egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy azon hónapoknál, amelyek adóbevallással 
már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos 
összegében kell beszámítani. Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem 
éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama 
alapján kell kiszámítani. 
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ 
 

I. Személyi adatok:  
 
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, 
kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük 
különböző. 
 Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik; 
 Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, 
gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége;  

Közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs,a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem 
rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali 
oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló 
keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató 
vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti 
gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a 
nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek), 
korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi 
vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, 
amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a 
továbbiakban: fogyatékos gyermek), a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a 
vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a  
meghatározott feltételeknek megfelelő testvér; 
 
II. Jövedelmi adatok:  
 
Jövedelem: az elismert költségekkel és befizetési kötelezettséggel csökkentett, a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - 
megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt 
és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói 
adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, 
illetve hozzájárulást kell fizetni.  
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, 
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel 
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő 
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő 
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha 
részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a 
bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő 
összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő 
összeggel.  
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási 
adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási 
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hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási 
járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.  
Nem minősül jövedelemnek az önkormányzati segély, a lakásfenntartási támogatás, az 
adósságcsökkentési támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó 
támogatás: (Erzsébet-utalvány), a családbafogadó gyámként kirendelt hozzátartozónak 
biztosított pótlék; a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági 
támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, a személyes 
gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos 
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka 
és a fogyatékossági támogatás, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján 
biztosított juttatás, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az 
egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a 
természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra 
vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló 
jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi 
ellenértéke, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, az 
energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, a szociális szövetkezet (ide nem értve az 
iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként 
megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.  
 
Jövedelem számítás: A jogosultság megállapításakor 
 - a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a 
továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását 
megelőző hónap jövedelmét,  
- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a 
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem 
egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy azon hónapoknál, amelyek adóbevallással 
már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos 
összegében kell beszámítani. Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam 
nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység 
időtartama alapján kell kiszámítani. 
 
A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni 
 - a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,  
- a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt,  
- a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
összegét meghaladó részét. 
 
III. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok:  
 
A települési támogatás a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy az 
időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek vagy családok részére 
nyújtható.  
 




