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Önkormányzati tájékoztató IV. 

A Képviselő-testület módosította a szociális étkeztetés igénybevételéről valamint a települési 
támogatásokat szabályozó rendeletét. A változtatásokat annak érdekében hajtotta végre a testület, hogy a 
lakosság szélesebb köre vehesse igénybe az egyes juttatásokat. Több esetben a juttatások mértékének 
emelkedéséről is született döntés. Az egyes juttatásokkal kapcsolatos tudnivalókat az alábbiakban foglaltuk 
össze. 2020 évben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 28.500 Ft. 

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet 
értelmében: a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles ügyfélfogadási időben a 
közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és 
a szájat folyamatosan elfedje. 
 

Szociális étkeztetés  
 

Szociálisan rászorulónak minősül az a szolgáltatást igénybe vevő személy aki  
- a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte vagy 
- egészségi állapota alapján, aki legalább 50 %-os mértékű 

egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a 
rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 
50 %-os mértéket vagy 

- aki fogyatékossági támogatásban részesül vagy 
- aki szenvedélybeteg és 

akinek rendszeres havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
350-át 420 % (119 700 Ft). 
A megállapodás megkötésének időpontjában a szolgáltatás intézményi térítési díj összege 455 Ft/ellátási nap 
ÁFA nélkül. 
A megállapodás megkötésének időpontjában az étkeztetés intézményi térítési díja a szolgáltatást igénybe 
vevő személy rendszeres havi jövedelme függvényében az alábbiak szerint kerül megállapításra; 
 

- Az 1993. évi III. törvény 114.§.(3) bekezdése alapján „A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt 
az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik.” 

 
- A térítési díj megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét, 

kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe 
venni. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az egy napra eső jövedelem 30%-át. 

 
20.000 – 30.000 Ft    bruttó 200 Ft/ellátási nap 
30.001 – 50.000 Ft   bruttó 300 Ft/ellátási nap 
50.001 – 70.000 Ft   bruttó 370 Ft/ellátási nap 
70.001 – 90.000 Ft   bruttó 470 Ft/ellátási nap 
90.001 – 120.000 Ft   bruttó 520 Ft/ellátási nap 

 
Az étel házhoz-szállítása munkanapokon díjmentes, hétvégén és ünnepnapokon fizetendő szállítási díj 100 
Ft+áfa. Az ellátás igénybevételével kapcsolatban további információt Sólya Lászlónétól a 70/331-34-74 
telefonszámon kaphat.  
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Lakhatási támogatás  
 

Lakhatási támogatásra az jogosult, akinek  
a) háztartásában az 1 főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 % 360 %-át (102.600 Ft), és 
b) az Szt. 4. §-ában foglaltak szerint vagyonnal nem rendelkezik, valamint 
c) az érintett ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen lakik 

ca) önkormányzati bérlakás bérlője 
cb) magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, használója. 

A támogatás mértéke havi 4.500 Ft 6.000Ft. 
 

A támogatás igényléséhez csatolni kell;  
1) jövedelem igazolást, nyugdíjas igénylőknek a 2020. évi részletezőt 
2) tulajdoni lap másolt, bérleti szerződés másolatát 
3) utolsó havi teljes számla másolata, amely szolgáltatásra a támogatást igényli 

A támogatást október 1. napjától, a fűtési szezon idejére (2020.október.15-től - 2021.április 15-ig.) lehet 
igényelni. 
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje: 

kedd: 8-12 óráig 
szerda: 8-12 és 13-16 óráig 

péntek: 8-12 óráig 

Gyógyszertámogatás 
 

Gyógyszertámogatásra az jogosult, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át 300 %-át (85.500 
Ft) nem haladja meg. A jövedelemszámítást az Szt. 4.§ (1) bekezdés d) pontjában 
foglaltak szerint kell figyelembe venni. 
Gyógyszertámogatás illeti meg a kérelmezőt, amennyiben a gyógyszertár által beárazott havi rendszeres 
gyógyító ellátás költségének mértéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 
%-át. A támogatás mértéke legfeljebb havi 3.000 Ft 5.000 Ft. 

Szociális célú tűzifa támogatás 
 

A képviselő-testület települési támogatás formájában szociális célú tűzifa támogatást állapít meg annak a 
szociálisan rászorult személyeknek, akinek: 

a) „háztartásában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200 %-át (57.000,) 240% (68.400) egyedül élő esetén, valamint a 
gyermekét egyedül nevelő személy esetén a 250 %-át (71.250) 280% (79.800) és”  

b) az Szt. 4. §-ában foglaltak szerint vagyonnal nem rendelkezik, valamint 
c) a lakásban legalább egy vegyes tüzelésre alkalmas berendezés van. 
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Temetési támogatás 

Temetési támogatás formájában rendkívüli temetési támogatás állapítható meg annak, aki  
a) a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra 

nem volt köteles, vagy 
b) tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját 

illetve családja létfenntartását veszélyeztetik, és  
c) az eltemettető családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250) 300 % (85.500 Ft), egyedül élő 
estén a havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-
át.(85.500) 360 % (102.600Ft). 

A temetési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell  
a) a temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére 

kiállított számla eredeti példányát 
b) a halotti anyakönyvi kivonat másolatát 
c) a kérelmező és családja jövedelemigazolását. 

A kérelmet a halálesetet követő, vagy a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított 60 napon belül 
lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
A támogatás legalacsonyabb összege 25.000 30.000 Ft-nál nem lehet kevesebb, de nem haladhatja meg az 
50.000 (60.000) Ft-ot. 

Gyermekek átmeneti segélye 

Az Szt. 45. § (4) bekezdésében foglaltak alapján gyermekek átmeneti segélye 
formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak, akinek a családjában 
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 300 %-át. (85.500) 360% (102.600 Ft). 
A kérelemhez csatolni kell a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének 
megtartása, és a gyermek fogadásának előkészítése szakorvos vagy védőnő általi igazolást a várandóság és a 
terhes-gondozás tényéről, vagy a gyermek családjával való kapcsolattartása biztosítása, a gyermek családba 
való visszakerülésének elősegítése érdekében igényelt támogatás esetében a gyámhivatali határozatot. 
A segély összege elsősorban a felmerülő kiadások mértéke, de gyermekenként legfeljebb 10.000 Ft. 
A támogatást indokolt esetben természetbeni ellátás formájában kell biztosítani (tankönyv- és tanszer ellátás, 
étkezési díj). 
A megállapító határozatban az igénylő számla, vagy a befizetésről szóló igazolás utólagos bemutatására 
kötelezhető. 
Kivételesen indokolt esetben kötelezhető a támogatást igénylő arra, hogy a segély összegét a határozatban 
kijelölt családgondozóval együttműködve használja fel. 

Elemi kár enyhítési támogatás 

Elemi kár enyhítési támogatás formájában rendkívüli települési támogatás 
állapítható meg annak, akinek a Kisszállás Község közigazgatási területén lévő 
ingatlanát elemi kár éri, és az érintett ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike 
szerint életvitelszerűen lakik 

a) magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, használója 
b) önkormányzati lakás bérlője. 

Elemi kárnak minősül e rendelet vonatkozásában a tűz, fagy, robbanás, földrengés, árvíz, belvíz és viharkár 
okozta káresemény. 
A kérelemhez csatolni kell az elemi kárt igazoló szakhatósági jegyzőkönyvet. 
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A támogatás legalacsonyabb összege 20.000 25.000 Ft-nál nem lehet kevesebb, de nem haladhatja meg az 
50.000 60.000 Ft-ot. 

Eseti támogatás 

Eseti támogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg az időszakosan vagy tartósan 
létfenntartási gonddal küzdő személy részére, amennyiben kérelmező vagy családja az Szt. 4. § (1) bekezdés 
b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkezik és 

a) családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át (37.050) 160%-át  (45.600 Ft) 

b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át(57.000). 
240%-át   (68.400 Ft) 

Eseti támogatás egy családon belül csak egy személynek állapítható meg.  
Az eseti támogatás egyszeri legkisebb összege 2.000 2.400 Ft, de legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összege. 
Az eseti támogatás természetbeni ellátás formájában is biztosítható Erzsébet-utalvány, élelmiszer, tankönyv 
és tanszervásárlás támogatása, tandíj, közüzemi díjak, illetve gyermekintézmények térítési díjának 
kifizetéséhez nyújtott támogatás, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő 
támogatás formájában. 

Arany János Tehetséggondozó / Kollégiumi Programban résztevő tanulók 
támogatása 
 

Az Szt. 45. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az Arany János Tehetséggondozó / 
Kollégiumi Programban résztvevő tanulók számára rendkívüli települési támogatás 
állapítható meg annak, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500) 
360 % (102.600 Ft) amennyiben kérelmező családja az Szt. 4. § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti vagyonnal nem rendelkezik. 
A kérelemhez csatolni kell az Arany János Tehetséggondozó / Kollégiumi 
Programban résztvevő tanuló tanulmányi jogviszonyát igazoló iskolalátogatási igazolást, valamint a 
háztartásban élők jövedelem igazolását és vagyonnyilatkozatát.  
Támogatást csak az aktív tanulmányi jogviszony idejére, adott tanév szeptember 1. napjától következő év 
június 30. napjáig lehet megállapítani. A támogatás mértéke 5.000 8.000 Ft/hó, melyet e rendelet 5. § (1) 
bekezdésében foglaltaktól eltérően a kérelem benyújtási hónapjának első napjától kell megállapítani. 

 

Önkormányzati képviselők tiszteletdíja 
 
A szeptember 15-én megtartott lakossági fórumon, felmerült annak az igénye, hogy az önkormányzati 
képviselők havi juttatása legyen közzétéve.  
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíját - A települési önkormányzati képviselők és bizottsági tagok 
tiszteletdíjáról – szóló 5/2017.(II.27.) Ök rendelet szabályozza.  
 
A képviselői és bizottsági tagok tiszteletdíjának mértéke; 
 

- A képviselőt 30.000 Ft/hó/fő tiszteletdíj (a továbbiakban: alapdíj) illeti meg. 
- A bizottság elnökét az alapdíjon felül 20.000 Ft/hó/fő tiszteletdíj illeti meg. 
- A bizottság képviselő tagját az alapdíjon felül 13.500 Ft/hó/fő, és a bizottság nem képviselő tagját 

13.500 Ft/hó/fő tiszteletdíj illeti meg. 


	Önkormányzati tájékoztató IV.
	/Szociális étkeztetés
	/Lakhatási támogatás
	Gyógyszertámogatás
	/Szociális célú tűzifa támogatás
	/Temetési támogatás
	Gyermekek átmeneti segélye
	/Elemi kár enyhítési támogatás
	Eseti támogatás
	/Arany János Tehetséggondozó / Kollégiumi Programban résztevő tanulók támogatása
	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja

