
 
 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 

 
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátások 

biztosításának szabályairól  
 

 
 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 17. § (5) bekezdésében, 26. §-
ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) 
bekezdésében, továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 

I. fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

 
1. A rendelet alapelvei 

 
1. § E rendelet meghatározza az önkormányzat által biztosított egyes szociális-, család- és 

gyermekvédelmi ellátások (a továbbiakban: ellátások) formáit, az ellátásokra való jogosultság feltételeit, 
érvényesítésének garanciáit, valamint a segítségnyújtásra szerveződött szakmaközösség helyi felelős 
részvételének intézményrendszerét. 
 

2. § (1) A szociális-, család- és gyermekvédelem helyi ellátórendszerének kialakítását, átalakítását 
célzó rendelet előkészítése során biztosítani kell az érintett, különösen a 3. § (5) bekezdésben 
meghatározott szervek, személyek részvételét.  
 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt részvételi kötelezettség biztosítása – a társadalmi részvétel egyéb 
helyben szokásos fórumain túlmenően – a Rendelet Előkészítő Szakmai Kollégium (a továbbiakban: 
RESZK) keretein belül valósul meg. 
 

(3) A RESZK a rendelet-előkészítés időtartama alatt szükség szerint, de legalább két alkalommal tart 
ülést a társadalmi részvétel egyéb helyben szokásos fórumain kialakított egyéni-szakmai, területi 
szakma-közösségi, igazgatás-szakmai, valamint szakmapolitikai javaslatok értékelése, véleményezése 
céljából.   
 

(4) A RESZK tagjait az 1. melléklet tartalmazza. 
 

3. § (1) Az ellátások biztosításának feltétele az egyének önmagukért és családjukért viselt felelősségén 
túlmenően közreműködésük szociális helyzetük tartós jobbításában. Az ellátások biztosítására kérelmező 
családja, illetve háztartása szociális helyzetének, jövedelmi és vagyoni viszonyainak, életkörülményeinek, 
rászorultságának egységben történő vizsgálata alapján kerül sor. 
 

(2) Az ellátások igénybevétele – figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra – általában önkéntes. 
 

(3) A 12. § szerinti rendkívüli települési támogatás kérelemre és különösen az (5) bekezdésben 
meghatározott szervek, személyek kezdeményezésére is megállapítható.  
 

(4) A szociálisan rászorult gyermekek, személyek, családok védelmét e rendeletben meghatározottak 
szerinti ellátásokkal segítő önkormányzat tevékenysége során a veszélyeztetettség megelőzése, illetve 
megszüntetése érdekében együttműködik a családdal, valamint a szociális és gyermekvédelmi 
rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó személyekkel, szolgáltatókkal, intézményekkel, szervezetekkel, 
hatóságokkal (a továbbiakban: szociális és gyermekvédelmi feladatot ellátó szervek). 
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(5) Szociális és gyermekvédelmi feladatot ellátó szervek különösen: 

a) a szociális alapszolgáltatást, a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást 
nyújtók, 

b) a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást, a gyermekvédelmi 
szakellátást nyújtók, 

c) a társadalmi szervezetek, az egyházak, az alapítványok, 
d) a gyermekjogi képviselő, az ellátottjogi képviselő, 
e) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, 
f) a köznevelési intézmények,  
g) a pártfogó felügyelői szolgálat, 
h) az áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 
i) a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések elrendelésére jogosult 

hatóságok, 
j) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról rendelkező törvényben meghatározott szociális 

hatóság, 
k) a munkaügyi hatóság. 

 
4. § Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ellátásokkal összefüggő 

feladatokért felelős szervezeti egysége a 3. § (4) bekezdésében meghatározott együttműködés 
intézményesülése érdekében szükség szerint, de naptári félévente legalább egy alkalommal szakmai 
konzultációs fórumot, naptári évente legalább egy alkalommal – a folyamatos ügyfél-tájékoztatás egyéb 
helyben szokásos formáinak igénybevétele mellett – szociális meghallgatást tart az e rendeletben 
szabályozottak szerint kialakított ellátórendszer gyakorlati érvényesülésének vizsgálata céljából. 
 

5. § Az ellátásokat a jogosult helyzetéhez, szükségleteihez igazodóan, célzottan, a természetben 
nyújtott ellátások elsődlegessége mellett kell nyújtani. 

 
6. § Az ellátások vissza nem térítendő ellátásnak minősülnek. 

 
 

2. A rendelet hatálya 
 

7. § E rendelet hatálya Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) hatálya alá 
tartozó személyekre terjed ki. 
 
 

3. Értelmező rendelkezések 
 

8. § (1) E rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használt fogalmakat – a (2) 
bekezdésben foglalt kivételekkel – az Szt.-ben, valamint a Gyvt.-ben meghatározottak szerint kell 
értelmezni. 

 
(2) E rendelet alkalmazásában  

1. környezettanulmány (helyzetértékelés): a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerinti helyszíni 
szemle, 

2. lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvény (a továbbiakban: Nytv.) szerinti fogalom, 

3. tartózkodási hely: az Nytv. szerinti fogalom, 
4. álláskeresési ellátás: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 

1991. évi IV. törvény szerinti fogalom, 
5. elemi kár: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény értelmező rendelkezése 

szerinti fogalom, 
6. kapcsolati erőszak: a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szerinti 

bűncselekmény, 
7. lakhatással kapcsolatos közüzemi, szolgáltatási díj: vezetékes gázszolgáltatás; vezetékes 

áramszolgáltatás; vezetékes távhőszolgáltatás; vezetékes víz- és csatornahasználat; közös 
költség és a több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtési díj, 

8. tüzelőanyag: fa, szén, lakossági PB-gáz, 
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9. munkaerőpiactól tartósan távollévő tartósan álláskereső: az a személy, aki a kérelem 
benyújtását megelőző 16 hónapban az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év 
időtartamig együttműködött, 

10. közösségi közlekedés: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény szerinti fogalom, 
11. elektromoped: a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő 

befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és 
kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III.14.) EüM rendelet melléklete szerinti háromkerekű 
elektromos moped, 

12. lakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.) értelmező rendelkezése 
szerinti fogalom, 

13. nem lakás céljára szolgáló helyiség: az Lt.  értelmező rendelkezése szerinti fogalom, 
14. Bérbeadó: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat 

tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet szerinti személy, testület, 

15. munkaerő-képességjavító foglalkozás: munkaerő-piacot érintő információ közvetítése, 
álláskeresésben való közreműködés, alkalmi munkavállalás elősegítése, munkavállalási-, és 
munkakeresési technikák elsajátítását célzó programok, 

16. külföldi munkavállalás: a nem tagállami munkavállalás, 
17. tagállami munkavállalás: az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről 

szóló megállapodásban részes állam területén, valamint a nemzetközi szerződés alapján 
velük egy tekintet alá eső állam területén történő munkavállalás, ide nem értve a belföldi 
munkavállalást, 

18. belföldi munkavállalás: Magyarország területén történő munkavállalás, 
19. hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 

értelmező rendelkezése szerinti fogalom, 
20. továbbtanuló fiatal felnőtt: a 18. életévét betöltött, de 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel 

nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató személy, 
21. tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban 

állandó ápolást, gondozást igényel. 
 
 

4. A hatáskör gyakorlásának szabályai 
 

9. § E rendeletben foglalt ellátásokra való jogosultságról, valamint a 72. § szerinti méltányossági 
kérelemről dönteni a Közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester jogosult. 
 

 
II. fejezet 

 
Az ellátások rendszere 

 
 

5. A pénzbeli ellátások formái 
 

10. § Szociális rászorultság esetén a jogosult számára jövedelme kiegészítésére az e rendeletben 
foglalt feltételek fennállása esetén pénzbeli ellátásként 

a) rendkívüli települési támogatás, 
b)  települési támogatás 
nyújtható.  

 
 

6. A természetben nyújtott ellátások formái 
 

11. § Szociális rászorultság esetén a jogosult számára jövedelme kiegészítésére az e rendeletben 
foglalt feltételek fennállása esetén természetben nyújtott ellátásként 

a) települési támogatás, 
b) családvédelmi kedvezmény, 
c) önkormányzati lakbértámogatás 
nyújtható. 
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III. fejezet 

 
Szociális rászorultságtól függő ellátások 

 
 

7. Rendkívüli települési támogatás  
 

12. § (1) Rendkívüli települési támogatásra jogosult, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd. 

 
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek, valamint 

időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondnak minősül, ha a jogosult  
a) önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud (a továbbiakban: 

rendkívüli települési szociális krízistámogatás), vagy 
b) alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul (a 

továbbiakban: rendkívüli települési családvédelmi krízistámogatás), vagy 
c) gyermeke hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul (a továbbiakban: rendkívüli 

települési gyermekvédelmi krízistámogatás), 
d) továbbtanuló fiatal felnőtt hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul (a továbbiakban: 

rendkívüli települési ifjúságvédelmi krízistámogatás). 
 

13. § (1) Rendkívüli települési szociális krízistámogatásra az álláskeresők nyilvántartásában szereplő 
kérelmező akkor jogosult, ha 

a) keresőtevékenysége a rendkívüli települési szociális krízistámogatás iránti kérelem 
előterjesztését megelőző 30 napon belül megszűnt; álláskeresési ellátásra nem jogosult; aktív 
korúak ellátásában nem részesül, és  

b) a családsegítés alapszolgáltatás ellátásáért felelős intézmény (a továbbiakban: családsegítő 
szolgálat) a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó munkaerő-képességjavító 
foglalkozáson való részvételről megállapodást kötött, és 

c) a 3. § (5) bekezdés c) pontja szerinti Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén működő szociális és gyermekvédelmi tevékenységet végző társadalmi szervezet, 
alapítvány pénzbeli, illetve természetbeni formában ellátást számára biztosítani nem tud.  

 
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, a 2. melléklet szerinti igényjogosultságot megalapozó 

igazolás kiállítására - a szervezetek közötti kölcsönös együttműködés keretében - a Széna Egyesület a 
Családokért társadalmi szervezet jogosult.  

 
14. § A rendkívüli települési családvédelmi krízistámogatás megállapítása iránt előterjesztett kérelem 

elbírálása során alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadásnak minősül  
a) a lakhatást veszélyeztető elemi kár elszenvedése okán keletkezett kiadás, vagy 
b) az elhunyt személy eltemettetésével kapcsolatosan felmerült kiadás, vagy 
c) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásával összefüggésben 

keletkezett kiadás, vagy 
d) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása okán felmerült kiadás, vagy 
e) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadás. 

 
15. § A rendkívüli települési gyermekvédelmi krízistámogatás megállapítása iránt előterjesztett kérelem 

elbírálása során a gyermek hátrányos helyzetének minősül, ha 
a) a gyermekek átmeneti gondozása gyermekjóléti alapellátásra a rendkívüli települési 

gyermekvédelmi krízistámogatás iránti kérelem előterjesztését megelőző 30 napban került 
felvételre, és 

b) az a) pont szerinti ellátás igénybevételét közvetlen megelőzően védelembe vétel keretében 
gondozásban részesült, vagy  

c) az a) pont szerinti ellátás igénybevételét közvetlen megelőzően szűnt meg ideiglenes 
elhelyezése, vagy 

d) kapcsolati erőszak áldozata. 
 

16. § (1) A rendkívüli települési ifjúságvédelmi krízistámogatás megállapítása iránt előterjesztett 
kérelem elbírálása során továbbtanuló fiatal felnőtt hátrányos helyzetének minősül, ha  

a) szülőjét/szüleit vagy más törvényes képviselőjét/képviselőit haláleset következtében 
elveszítette, vagy   
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b) szülője/szülei vagy más törvényes képviselője/képviselői tagállami, illetve külföldi 
munkavállalásuk következtében a vele szemben fennálló tartási kötelezettséget – figyelemmel 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:220. § (3) bekezdésére - nem 
teljesíti(k), vagy  

c) szülője/szülei vagy más törvényes képviselője/képviselői szabadságvesztés, illetve elzárás 
büntetést, vagy szabálysértési elzárás büntetést vagy előzetes letartóztatás 
kényszerintézkedést tölti(k), és 

d) nincs, nem ismert, nem lelhető fel hozzátartozója vagy az ismert hozzátartozó róla 
gondoskodni nem kíván, és 

e) lakhatása, étkezése átmenetileg nem biztosított, önerőből az alapvető higiéniai feltételek 
megteremtésére önmaga számára anyagi egyensúlyvesztése miatt nem képes. 

 
(2) Rendkívüli települési ifjúságvédelmi krízistámogatásra az a 20. § (1) bekezdésben meghatározott 

jövedelmi feltételeknek megfelelő kérelmező jogosult, aki  
a) az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények valamelyikét hitelt érdemlően 

igazolja, és 
b) az (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti körülményekre alapozott kérelmét az ok 

bekövetkezésétől számított 30 napon belül előterjeszti. 
 

17. § (1) Rendkívüli települési családvédelmi krízistámogatás megállapítása iránt előterjesztett kérelem 
elbírálása során a többletkiadások alkalmanként jelentkező, valamint nem várt jellegének megállapítását 
a 14. § a) pontja szerinti jogcím esetén a családsegítő szolgálat, a 14. § c), d), e) pontjai szerinti jogcímek 
esetén a gyermekjóléti szolgáltatás ellátásáért felelős intézmény (a továbbiakban: gyermekjóléti 
szolgálat) (2) bekezdésben rögzített támogató javaslatához csatolt írásbeli szakmai véleménye alapozza 
meg. 

 
(2) A rendkívüli települési szociális krízistámogatás, illetve a 14. § a) pontja szerinti jogcímen adható 

rendkívüli települési családvédelmi krízistámogatás, valamint a 16. § szerinti jogcímen adható rendkívüli 
települési ifjúságvédelmi krízistámogatás megállapítása iránt előterjesztett kérelemhez a családsegítő 
szolgálat, a 14. § c), d), e) pontjai szerinti jogcímen adható rendkívüli települési családvédelmi 
krízistámogatás megállapítása iránt előterjesztett kérelemhez a gyermekjóléti szolgálat, rendkívüli 
települési gyermekvédelmi krízistámogatás megállapítása iránti kérelem előterjesztése esetén a 
gyermekek átmeneti gondozása ellátásáért felelős intézmény igényjogosultságot megalapozó írásbeli 
támogató javaslatát csatolni kell.  

 
(3) A (2) bekezdés szerinti támogató javaslat az igényjogosultság megalapozottsága tényén túlmenően 

– a 21. §-ban foglaltakra figyelemmel – a rendkívüli települési támogatás összegszerűségének 
meghatározására is kiterjed. 

 
18. § A 14. § a) pontja szerinti jogcímen rendkívüli települési családvédelmi krízistámogatásra az a 20. 

§ (2) bekezdésben meghatározott jövedelmi feltételnek megfelelő kérelmező jogosult, aki  
a) hitelt érdemlően igazolt lakhatást veszélyeztető elemi kárt szenvedett, és 
b) rendkívüli települési családvédelmi krízistámogatás iránti kérelmét a káresemény 

bekövetkezésétől vagy az arról való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül előterjeszti. 
 

19. § (1) A 14. § b) pontja szerinti jogcímen rendkívüli települési családvédelmi krízistámogatásra 
jogosult, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt 
köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve 
családja létfenntartását veszélyezteti. 

 
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a temetési költségek viselése akkor veszélyezteti a saját, illetve 

családja létfenntartását, ha családja jövedelméből számított egy főre jutó havi jövedelem a 20. § (3) 
bekezdésben foglaltaknak megfelel. 

 
(3) A 14. § b) pontja szerinti jogcímen adható rendkívüli települési családvédelmi krízistámogatás iránti 

kérelmet a haláleset bekövetkezésének időpontját követő harmadik hónap utolsó napjáig lehet 
előterjeszteni. 
 

(4) A 14. § b) pontja szerinti jogcímen nyújtható rendkívüli települési családvédelmi krízistámogatás 
iránti kérelemről a kérelem beérkezését, vagy ha az eljárás hivatalból indul az eljárás megindítását 
követő 8 napon belül kell dönteni.  
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(5) A 14. § b) pontja szerinti jogcímen adható rendkívüli települési családvédelmi krízistámogatás 
összege nem lehet kevesebb, mint a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-a. 

 
(6) A polgármester köteles minden év január hónapjában a településen temetkezési szolgáltatást nyújtó 

szolgáltatóktól adatot beszerezni a legolcsóbb temetési költség megállapításához. 
 
(7) Amennyiben kérelmező szociális körülményei indokolttá teszik, a 14. § b) pontja szerinti jogcímen 

adható rendkívüli települési családvédelmi krízistámogatás a temetés költségeinek kifizetésére - jogosult 
kérelmére - előre is nyújtható. 

 
(8) A (7) bekezdés alkalmazásában a szociális körülmények akkor teszik indokolttá a 14. § b) pontja 

szerinti jogcímen rendkívüli települési családvédelmi krízistámogatás előre történő biztosítását, ha a 20. § 
(3) bekezdésben meghatározott jövedelmi feltételeknek megfelelő jogosult 

a) családjában tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos kiskorú eltartásáról az elhunyt személy 
halálesete következtében egyedül gondoskodik, vagy  

b) családjában három vagy több kiskorú eltartásáról az elhunyt személy halálesete 
következtében egyedül gondoskodik, vagy  

c) az elhunyt személy halálesete következtében vált egyedül élővé. 
 

20. § (1) A (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel rendkívüli települési támogatásra jogosult, akinek 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 
%-át nem haladja meg. 

 
(2) A 14. § a) pontja szerinti jogcímen rendkívüli települési családvédelmi krízistámogatásra jogosult, 

akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 300 %-át nem haladja meg. 

 
(3) A 14. § b) pontja szerinti rendkívüli települési családvédelmi krízistámogatásra jogosult, akinek 

családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 
%-át; egyedülélő, saját jogú nyugellátásban részesülő esetében 300 %-át nem haladja meg. 
 

21. § (1) A rendkívüli települési támogatás alkalmankénti összege 
a) rendkívüli települési szociális krízistámogatás megállapítása esetén, az igényjogosultságot 

megalapozó írásbeli támogató javaslatban meghatározott összeg, de legfeljebb 20 000 forint, 
b) a 14. § a) pontja szerinti jogcímen megállapításra kerülő rendkívüli települési családvédelmi 

krízistámogatás esetén, az igényjogosultságot megalapozó írásbeli támogató javaslatban 
meghatározott összeg, de legfeljebb 80 000 forint, 

c) a 14. § b) pontja szerinti jogcímen megállapításra kerülő rendkívüli települési családvédelmi 
krízistámogatás esetén, 30 000 forint, 

d) a 14. § c), d), e) pontjai szerinti jogcímen megállapításra kerülő rendkívüli települési 
családvédelmi krízistámogatás esetén, az igényjogosultságot megalapozó támogató 
javaslatban meghatározott összeg, de legfeljebb 5000 forint, 

e) rendkívüli települési gyermekvédelmi krízistámogatás megállapítása esetén, az 
igényjogosultságot megalapozó támogató javaslatban meghatározott összeg, de legfeljebb  
20 000 forint, 

f) rendkívüli települési ifjúságvédelmi krízistámogatás megállapítása esetén, az 
igényjogosultságot megalapozó támogató javaslatban meghatározott összeg, de legfeljebb  
20 000 forint. 

 
(2) A rendkívüli települési támogatás (1) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjai szerinti összegét 100 

forintra kerekítve kell megállapítani.  
 
22. § A rendkívüli települési támogatás kifizetése a jogosult részére postai úton, illetve – jogosult 

kérésére – a jogosult nevére szóló pénzintézetnél vezetett lakossági folyószámlára utalással történik.  
 
23. § A rendkívüli települési támogatásra irányuló kérelem az év közben bármikor benyújtható. 
 
24. § A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemről – a 19. § (4) bekezdésben foglalt kivétellel - a 

kérelem beérkezését, vagy ha az eljárás hivatalból indul, az eljárás megindítását követő 15 napon belül 
kell dönteni. 
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8. Települési támogatás 
 

25. § (1) Települési támogatásra jogosult, aki szociális veszély- illetve válsághelyzetbe került. 
 
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociális veszély- illetve válsághelyzetnek minősül, ha a jogosult  

a) lakhatást veszélyeztető krízisállapota miatt anyagi segítségre szorul (a továbbiakban: 
lakhatást segítő eseti települési krízistámogatás), vagy 

b) egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó gyógyszerköltségének 
kifizetése miatt megélhetését súlyosan nehezítő élethelyzetbe kerül (a továbbiakban: eseti 
települési gyógyszertámogatás), vagy 

c) munkaerő-piaci integrációjának, reintegrációjának elősegítéséhez anyagi segítségre szorul (a 
továbbiakban: foglalkoztatást segítő eseti települési támogatás), vagy 

d) Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezetési program keretében megvalósuló 
székesfehérvári szennyvízcsatorna építésében az érdekeltekből megalakult Fehérvári 
Szennyvízcsatorna-építő Viziközmű Társulat természetes személy érdekeltjeként anyagi 
segítségre szorul (a továbbiakban: környezetterhelés mérséklését jóléti juttatásként szolgáló 
eseti települési támogatás), vagy 

e) gyermek iskoláztatásával kapcsolatosan jelentkező többletkiadása miatt anyagi segítségre 
szorul (a továbbiakban: eseti települési gyermekvédelmi támogatás), vagy 

f) a mindennapi életvitel önállóságának megőrzéséhez életkora, egészségi állapota miatt 
segítségre szorul (a továbbiakban: közlekedő-képesség javítását segítő eseti települési 
támogatás), vagy 

g) önálló életvezetési képességének kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló intézményi 
ellátás hozzáféréséhez anyagi segítségre szorul (a továbbiakban: rehabilitációt segítő eseti 
települési támogatás) 

(a továbbiakban az a)-g) pont szerinti ellátások együtt: eseti települési támogatás), illetve 
h) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez átmeneti jelleggel anyagi 

segítségre szorul (a továbbiakban: települési lakhatási támogatás),  
i) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez átmeneti jelleggel szorul 

hátralékkezelésre (a továbbiakban: települési hátralékkezelési szolgáltatás),  
j) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozója otthoni ápolására, gondozására 

tekintettel anyagi hozzájárulásra szorul (a továbbiakban: települési ápolási támogatás) 
(a továbbiakban a h)-j) pont szerinti ellátások együtt: rendszeres települési támogatás). 

 
26. § A lakhatást segítő eseti települési krízistámogatás keretében a lakhatást veszélyeztető 

krízisállapotnak minősül, ha – a 45. § (1) bekezdés szerinti jövedelmi feltételnek megfelelő – kérelmező 
a) a kérelem előterjesztését megelőző három hónapban keletkezett legfeljebb egy havi 

lakhatással kapcsolatos közüzemi, szolgáltatási díjhátralékkal rendelkezik, vagy 
b) a kérelem előterjesztését megelőző három hónapban keletkezett legfeljebb egy havi 

hajléktalan szállás díjfizetési kötelezettségből adódó hátralékkal rendelkezik, vagy 
c) a tárgyévi tüzelőanyag költség kifizetése miatt anyagi többletterhet visel. 

 
27. § Az eseti települési gyógyszertámogatás megállapítása iránt előterjesztett kérelem elbírálása során 

az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó gyógyszerköltség kifizetése akkor 
nehezíti súlyosan a megélhetést, ha – a 45. § (2) bekezdés szerinti jövedelmi feltételnek megfelelő – 
kérelmező 

a) a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú nyugellátásban részesülő 
egydülélő, vagy 

b) a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú nyugellátásban részesülő 
házastársával vagy a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú 
nyugellátásban részesülő élettársával együtt élő, a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer 
keretében járó saját jogú nyugellátásban részesülő, és 

c) a háziorvos által igazolt, a kérelem előterjesztését megelőző havi gyógyszerköltsége az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladja azzal, hogy a 
gyógyszerköltség a rendszeres és az akut megbetegedésekből eredő gyógyszerszükségletet 
is magában foglalja.  

 
28. § A foglalkoztatást segítő eseti települési támogatás keretében munkaerő-piaci integráció, 

reintegráció elősegítésének minősül, ha – a 45. § (1) bekezdés szerinti jövedelmi feltételnek megfelelő – 
kérelmező 

a) a munkaerőpiactól tartósan távollévő tartósan álláskereső, és 
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b) a munkába állás elengedhetetlen feltételét, a közösségi közlekedési eszköz igénybevételére 
jogosító helyi vagy helyközi havi utazási bérlet megvásárlásának szükségességét a 
családsegítő szolgálat vagy a személyes gondoskodás keretébe tartozó hajléktalan 
személyek szakosított ellátásáért felelős intézmény vezetője részére hitelt érdemlően igazolja, 
és 

c) a családsegítő szolgálat vagy a személyes gondoskodás keretébe tartozó hajléktalan 
személyek szakosított ellátásáért felelős intézmény vezetője részéről az igényjogosultságot 
megalapozó írásbeli támogató javaslatával rendelkezik. 

 

29. § Az eseti települési gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránt előterjesztett kérelem 
elbírálása során a gyermek iskoláztatásával összefüggésben jelentkező többletkiadásként kizárólag a 
köznevelési intézmény által a gyermek részére kötelező módon előírt tankönyvek, taneszközök 
megvásárlásával kapcsolatosan felmerült költségek vehetők figyelembe.  
 

30. § A közlekedő-képesség javítását segítő eseti települési támogatás keretében a mindennapi 
életvitel önállóságának megőrzéséhez – a 45. § (3) bekezdés szerinti jövedelmi feltételnek megfelelő - 
kérelmező akkor szorul segítségre, ha 

a) a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú nyugellátásban részesülő 
egyedülélő, vagy 

b) a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú nyugellátásban részesülő 
házastársával vagy a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú 
nyugellátásban részesülő élettársával együtt élő, a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer 
keretében járó saját jogú nyugellátásban részesülő, és  

c) a házi segítségnyújtás ellátásáért felelős intézmény által igazoltan egészségügyi problémája 
következtében közlekedő-képessége akadályozott vagy gátolt, és 

d) a mozgássegítő, mozgáskönnyítő elektromoped megfelelő használatára képes, és 
e) a házi segítségnyújtás ellátásáért felelős intézmény vezetője részéről az igényjogosultságot 

megalapozó – a d) pont szerinti feltételre is kiterjedő, a használat képességének minősítését 
is magában foglaló - írásbeli támogató javaslatával rendelkezik. 

 
31. § A rehabilitációt segítő eseti települési támogatás megállapítása iránt előterjesztett kérelem 

elbírálása során önálló életvezetési képességének kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló intézményi 
ellátás hozzáféréséhez – a 45. § (1) bekezdés szerinti jövedelmi feltételnek megfelelő - kérelmező akkor 
szorul anyagi segítségre, ha 

a) felépülésében motivált szenvedélybeteg, és 
b) rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szorul, utógondozására nincs más mód, és 
c) a szenvedélybetegek rehabilitációs intézményi szolgáltatása hozzáférhetőségének 

elengedhetetlen feltételét, a közösségi közlekedési eszköz igénybevételére jogosító utazási 
költség szükségességét a szenvedélybetegek közösségi alapellátását, alacsonyküszöbű 
ellátását vagy nappali ellátását nyújtó szolgáltatató vezetője részére hitelt érdemlően igazolja, 
és 

d) a szenvedélybetegek közösségi alapellátását, alacsonyküszöbű ellátását vagy nappali 
ellátását nyújtó szolgáltatató vezetője részéről az igényjogosultságot megalapozó – az a) pont 
szerinti feltételre is kiterjedő, a viselkedési minőséget is magában foglaló - írásbeli támogató 
javaslatával rendelkezik. 

 
32. § (1) A települési lakhatási támogatás keretében a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 

viseléséhez átmeneti jelleggel – a 45. § (4) bekezdés szerinti jövedelmi feltételnek megfelelő – 
szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás vagy nem lakás céljára 
szolgáló helyiség fenntartására támogatás akkor kerül megállapításra, ha kérelmező 

a) e rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosult (a továbbiakban: normatív települési 
lakhatási támogatás), vagy 

b) települési hátralékkezelési szolgáltatásban részesül. 
 

(2) A települési lakhatási támogatást természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakhatással 
kapcsolatos azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a 
kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. 

 
(3) A települési lakhatási támogatás megállapítása iránt előterjesztett kérelem elbírálása során 

fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező 
arányszáma, ahol 

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, 
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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. 

 
(3a) Ha a háztartás 

a) (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy 
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 

b) (3) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot 
folyósítanak, 

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 
 
(3b)

  
 Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a nevelőszülőt - 

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

(4) A normatív települési lakhatási támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első 
napjától hat hónap időtartamra kerül megállapításra. 

(5) A 32. § (1) bekezdés b) pontja szerinti települési lakhatási támogatás a támogatásról rendelkező 
határozatban megjelölt időponttól illeti meg a jogosultat azzal, hogy a jogosultság kezdő hónapjában a 
havi támogatás teljes összegét kell folyósítani.  

33. § (1) Települési lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a 
jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 

34. § (1) A települési hátralékkezelési szolgáltatásban részesülő háztartás a szolgáltatás időtartama 
alatt települési lakhatási támogatásra jogosult. Az e jogcímen települési lakhatási támogatásban 
részesülő háztartás egyidejűleg normatív települési lakhatási támogatásra nem jogosult.  

 
(2) Az (1) bekezdés szerinti települési lakhatási támogatás havonta legalább 1000 forint, legfeljebb 

4500 forint összegű. 
 
(3) A települési hátralékkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó települési lakhatási támogatás 

összegszerűségének megállapítása 100 forintra kerekítve – a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – 
az adósságkezelési tanácsadó (a továbbiakban: tanácsadó) javaslata alapján történik. 

 
35. § (1) A települési hátralékkezelési szolgáltatás keretében a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 

kiadások viseléséhez átmeneti jelleggel – a 45. § (5) bekezdés szerinti jövedelmi feltételnek megfelelő – 
szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával összefüggő 
hátralék kezelésére támogatás akkor kerül megállapításra, ha a háztartás 

a) a (2) és (3) bekezdésekben meghatározott elismert minimális lakásnagyságot és a (4) 
bekezdésben meghatározott minőséget meg nem haladó lakásban lakik, és 

b) díjhátraléka meghaladja az ötvenezer forintot, és 
c) az (5) bekezdésben meghatározott, a lakhatási költségek körébe tartozó díjhátralék-típusok 

valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy 
d) közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták,  

 
feltéve, hogy vállalja a díjhátralék és a hátralékcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, 
továbbá a hátralékkezelési tanácsadáson való részvételt. 
 

(2) A települési hátralékkezelési szolgáltatás esetében – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – elismert 
lakásnagyság  

a) ha a háztartásban egy személy lakik 55 négyzetméter, 
b) ha a háztartásban két személy lakik 60 négyzetméter, 
c) ha a háztartásban három személy lakik 65 négyzetméter, 
d) ha a háztartásban négy személy lakik 70 négyzetméter, 
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden 

további személy után öt-öt négyzetméter, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. 

http://www.uj.jogtar.hu/#lbj217id1423918297618ed5f
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(3) Családi házas ingatlan esetén elismert lakásnagyság 

a) ha a háztartásban legfeljebb négy személy lakik 100 négyzetméter, 
b) ha négy személynél több lakik a háztartásban az a) pontban megjelölt lakásnagyság és 

minden további személy után öt-öt négyzetméter, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás 
nagysága. 

 
(4) A települési hátralékkezelési szolgáltatásra való jogosultság megállapításánál 

a (2) és (3) bekezdésekben meghatározott helyben elismert lakásnagyság a lakóingatlan 
komfortfokozatától függetlenül veendő figyelembe.    
 

(5) A települési hátralékkezelési szolgáltatásba a lakhatási költségek körébe tartozó díjhátralék-típusok 
közül 

a)  a vezetékes gázszolgáltatási díjtartozás, 
b)  a vezetékes áramszolgáltatási díjtartozás, 
c)  a vezetékes távhő-szolgáltatási díjtartozás, 
d)  a vezetékes víz- és csatornahasználati díjtartozás, 
e)  a közösköltség-hátralék,  
f)  a több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtési díjtartozás, továbbá 
g)  a szemétszállítási díjtartozás  

(a továbbiakban együtt: díjhátralék) kerülhet bevonásra. 
 

(6) Amennyiben a települési hátralékkezelési szolgáltatásba a lakhatási költségek körébe tartozó 
díjhátralék-típusok közül a vezetékes gázszolgáltatási díjtartozás vagy a vezetékes áramszolgáltatási 
díjtartozás kerül bevonásra, a hátralékcsökkentési támogatásra való jogosultság feltétele – legalább a 
települési hátralékkezelési szolgáltatás időtartamára – az előrefizetős gázszolgáltatást vagy 
áramszolgáltatást mérő készülék felszerelése.  

 
36. § (1) A települési hátralékkezelési szolgáltatás időtartama legfeljebb 18 hónap. 
 
(2) A 38. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hátralékcsökkentési támogatás a támogatásról rendelkező 

határozatban megjelölt időponttól illeti meg a jogosultat azzal, hogy a jogosultság kezdő hónapjában a 
havi támogatás teljes összegét kell folyósítani.  

 
37. § (1) Települési hátralékkezelési szolgáltatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak (a 

továbbiakban: díjhátralékos) állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások 
számától. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a 
jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 

38. § (1) A települési hátralékkezelési szolgáltatás esetén a díjhátralékos 
a) hátralékkezelési tanácsadásban, és 
b) hátralékcsökkentési támogatásban részesül. 

 
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti hátralékcsökkentési támogatás a díjhátralék-követelés 

jogosultjának kerül folyósításra. 
 

39. § (1) A hátralékcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható, és a kifizetett összeget vissza kell 
téríteni, ha a díjhátralékos 

a) a hátralékkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy 
b) az általa vállalt díjhátralék-törlesztés háromhavi részletét nem teljesíti, vagy 
c) a települési hátrakékkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a lakhatással 

kapcsolatos kiadások fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget. 
 

(2) A hátralékcsökkentési támogatás az (1) bekezdésben foglaltak szerinti megszüntetésétől számított 
48 hónapon belül ismételten nem állapítható meg. 

 
(3) Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja a települési hátralékkezelési szolgáltatás lezárásától 

– ide nem értve az (1) bekezdés szerinti megszüntetést – számított 24 hónap elteltét követően történő 
ismételt jogosultságszerzés esetén a hátralékkezelés körébe bevont díjtartozás 30 %-a mértékében, 
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legfeljebb azonban a (4) bekezdésben meghatározott összegben jogosult hátralékcsökkentési 
támogatásra.   

 
(4) A 47. § (2) bekezdés szerint megállapításra kerülő hátralékcsökkentési támogatás mértéke nem 

haladhatja meg a 200 000 forint összeget.  
 
40. § A hátralékcsökkentési támogatásra való jogosultság nem állapítható meg, amennyiben 

a 35. § (5) bekezdés a)-g) pontjaiban meghatározásra került díjhátralék együttes összege a 300 000 
forintot meghaladja.  

 
41. § (1) A hátralékkezelési tanácsadás (a továbbiakban: tanácsadás) a családsegítő szolgálat útján 

történik.  
 
(2) A települési hátralékkezelési szolgáltatásra való jogosultság megállapítását a családsegítő szolgálat 
tanácsadójának legfeljebb három hónap időtartamú előgondozása előzi meg. 

 
(3) A (2) bekezdés szerinti előgondozás különösen: 

a) az adósság keletkezése okainak feltárására, 
b) az anyagi egyensúlyvesztés okainak feltárására, 
c) a lakhatást veszélyeztető krízishelyzetet előidéző okok feltárására, 
d) az adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos kötelezettségek teljesíthetőségének 

vizsgálatára, 
e) a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a tanácsadóval történő aktív, tevékeny 

közreműködés vizsgálatára 
terjed ki.   

 
(4) A tanácsadás keretében a tanácsadó 

a) tájékoztatja a díjhátralékost a hátralékkezelés formáiról, feltételeiről, 
b) a díjhátralékos hozzájárulásával megvizsgálja díjhátralékos háztartásának gazdálkodását, 

fizetési kapacitását és készségét, és ennek alapján javaslatot tesz a hátralékkezelési 
szolgáltatásba történő bevonásra, 

c) a díjhátralék rendezésének feltételeiről a díjhátralékossal írásbeli megállapodást (a 
továbbiakban: megállapodás) köt, 

d) a hátralékkezelés időtartama alatt a díjhátralékossal kapcsolatot tart és legalább havonta egy 
alkalommal személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kíséri a megállapodásban 
foglaltak betartását, 

e) szükség esetén kezdeményezi a hátralékcsökkentési támogatásra vonatkozó döntés 
módosítását. 

 
(5) A tanácsadás keretében a díjhátralékos köteles: 

a) a települési hátralékkezelési szolgáltatás időtartama alatt együttműködni a tanácsadóval, és 
b) hozzájárulni a díjhátralékra vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi 

megismeréséhez és nyilvántartásához, és 
c) aktívan közreműködni a megállapodás kidolgozásában, és 
d) a települési hátralékkezelési szolgáltatás időtartama alatt, de legalább 12 hónap időtartamig a 

tanácsadáson történő részvételre, és 
e) a tanácsadó által meghatározottak szerinti, de legalább havonta egy alkalommal a 

tanácsadáson történő személyes megjelenésre, és 
f) háztartás-gazdálkodást segítő csoportfoglalkozáson a települési hátralékkezelési szolgáltatás 

időtartama alatt a tanácsadó által meghatározottak szerint, de legalább négy alkalommal való 
részvételre, és 

g) a díjhátralék és a megállapított hátralékcsökkentési támogatás különbözete megfizetésének a 
tanácsadó díjhátralékossal a díjhátralék rendezésének feltételeiről kötött megállapodásban 
foglaltak szerint határidőben történő igazolására, és 

h) a lakhatással kapcsolatos fizetési kötelezettségeinek a megállapodásban meghatározottak 
szerinti határidőben történő, rendszeres igazolására.  

 
(6) A családsegítő szolgálat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ellátásokkal 

összefüggő feladatokért felelős szervezeti egysége részére köteles írásban haladéktalanul, de legkésőbb 
az ok, illetve körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül jelezni 

a) az (5) bekezdés g) pontjában foglalt kötelezettségszegést, 
b)  a díjhátralékos fizetési képessége megváltozásának tényét, 
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c) a települési hátralékkezelési szolgáltatás lezárásának tényét. 
 

(7) A díjhátralékos köteles a hátralékcsökkentési támogatás megállapításáról szóló határozat jogerőre 
emelkedését követő 15 napon belül a családsegítő szolgálatnál megállapodás megkötése céljából 
személyes megjelenésre, a megállapodásban foglaltak maradéktalan teljesítésére és fizetési képességét 
érintő körülmények megváltozásának haladéktalan, de legkésőbb az ok, illetve körülmény bekövetkeztét 
követő 8 napon belül történő bejelentésére.  

 
(8) A díjhátralékos a 35. § (6) bekezdésben foglaltak szerinti előrefizetős gázszolgáltatást vagy 

áramszolgáltatást mérő készülék felszerelésére vonatkozó kötelezettségének teljesítését a 
hátralékcsökkentési támogatás megállapításáról szóló határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a 
családsegítő szolgálatnál hitelt érdemlően köteles bizonyítani.  

 
(9) A díjhátralékos a hátralékcsökkentési támogatás megállapításáról szóló határozat jogerőre 

emelkedését követő 30 napon belül a díjhátralék-követelés jogosultjával megkötött megállapodást köteles 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ellátásokkal összefüggő feladatokért 
felelős szervezeti egysége részére eljuttatni. 
 

42. § (1) Amennyiben a díjhátralékos:  
a) a díjhátralék-követelés jogosultjával történő megállapodást nem köti meg, vagy 
b) a díjhátralék-követelés jogosultjával megkötött megállapodást Székesfehérvár Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatalának ellátásokkal összefüggő feladatokért felelős szervezeti 
egysége részére a 41. § (9) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem juttatja el, vagy    

c) a díjhátralék és a megállapított hátralékcsökkentési támogatás különbözete fizetési 
kötelezettségének vagy a lakhatással kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig 
nem tesz eleget, vagy 

d) az előrefizetős gázszolgáltatást vagy áramszolgáltatást mérő készülék felszerelésére 
vonatkozó kötelezettségének teljesítését, illetve annak határidőre történő bizonyítását 
elmulasztja 

 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ellátásokkal összefüggő feladatokért 
felelős szervezeti egysége 15 napos határidő tűzésével a díjhátralékost kötelezettségének teljesítésére 
hívja fel.   
 

(2) Amennyiben a díjhátralékos: 
a) az (1) bekezdés a), b) és d) pontjaiban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a 

hátralékcsökkentési támogatást a megállapítás napjával, 
b) az (1) bekezdés c) pontjában foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a hátralékcsökkentési 

támogatást a díjhátralékos által még teljesített hónap utolsó napjával 
kell megszüntetni. 

 
43. § (1) Települési ápolási támogatás keretében a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozója 

otthoni ápolására, gondozására tekintettel – a 45. § (6) bekezdés szerinti jövedelmi feltételnek megfelelő 
– 2011. április 30. napján vagy azt megelőzően jogosultságot szerzett személy anyagi hozzájárulásra 
akkor szorul, ha 

a) az ápolást végző lakóhelye és az ápolt személy lakóhelye, illetve tartózkodási helye 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területe, és  

b) az ápolást végző személy kötelezettségét az ápolt személy érdekének megfelelő módon 
teljesíti. 

 
(2) Az ápolást végző személy kötelezettségét nem, vagy nem az ápolt személy érdekének megfelelő 

módon teljesíti, ha 
a) az ápolt személy állandó-, illetve tartós felügyeletéről nem gondoskodik, vagy 
b) az ápolt személy háziorvosával egészségi állapotának helyreállítása érdekében nem tart 

rendszeres, illetve szükségképpeni kapcsolatot, vagy 
c) a (3) bekezdésben meghatározott intézmény által végzett segítő szakmai ellenőrzés során 

nem tanúsít együttműködést, vagy 
d) az ápolt személy részére a személyi és lakókörnyezeti higiéné, illetve az egészségi állapota 

megtartásához, javításához szükséges előírt, valamint elvárt feltételeket nem biztosítja, az 
alapvető ápolási, gondozási feladatokat nem teljesíti.  
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(3) Az ápolást végző személy kötelezettsége teljesítésének (2) bekezdésben foglaltakra kiterjedő – az 
ápolt személy érdekeinek védelmét szolgáló – segítő szakmai ellenőrzését a házi segítségnyújtás 
ellátásáért felelős intézmény szükséghez képest, de naptári évente legalább egy alkalommal 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ellátásokkal összefüggő feladatokért 
felelős szervezeti egysége írásbeli megkeresésének kézhezvételétől számított 30 napon belül az ápolás 
– ápolt személy érdekének megfelelő módon történő – fennállása tényére vonatkozó nyilatkozatot 
tartalmazó ellenőrzési jegyzőkönyv megküldésével teljesíti. 
 

(4) A (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában az ápolt személy állandó, illetve tartós felügyeletéről az 
ápolást végző személy akkor nem gondoskodik, ha legalább az orvos előírása szerinti, az ápolt személy 
egészségi állapotához igazodó mértékű alapvető ápolási, gondozási feladatok ellátásának időtartamára 
az ápolt személy lakókörnyezetében nem végez ápolási tevékenységet.  
 

(5) A (2) bekezdés c) pontja alkalmazásában az ápolást végző személy akkor nem tanúsít 
együttműködést, ha 

a) az ellenőrzés eredményes és biztonságos lefolytatását akadályozza, illetve gátolja, vagy 
b) az első eredménytelen ellenőrzést követő felhívás ellenére bármely okból nem teszi lehetővé 

az ellenőrzési cselekmény soron kívül, de legkésőbb a felhívást követő 3 napon belül történő 
elvégzését. 

 
44. § A települési ápolási támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha 

a) az ápolt személy állapota az 
állandó ápolást már nem teszi szükségessé, vagy 

b) az ápolást végző személy a 
kötelezettségét nem teljesíti, vagy 

c) az ápolt személy meghal, 
vagy 

d) az ápolást végző vagy az 
ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott, 
vagy 

e) az ápolt személy két 
hónapot meghaladó fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy 
bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, vagy 

f) rendszeres pénzellátásban 
részesül, vagy 

g) nappali oktatás 
munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy 

h) felsőoktatási intézmény 
nappali tagozatán tanulmányokat folytat, vagy 

i) keresőtevékenységet folytat 
és munkaideje – ide nem értve az otthon történő munkavégzést –  a napi 4 órát meghaladja. 

 
45. § (1) A (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel települési támogatásra jogosult, akinek családjában 

az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át nem 
haladja meg.  

 
(2) Eseti települési gyógyszertámogatásra jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedülélő esetén a 300 %-át nem 
haladja meg. 

 
(3) Közlekedő-képesség javítását segítő eseti települési támogatásra jogosult, akinek családjában az 

egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladja 
meg. 

 
(4) Települési lakhatási támogatásra jogosult, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó 

havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg. 
 
(5) Települési hátralékkezelési szolgáltatásra jogosult, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem  

a) a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú nyugellátásban részesülő 
egyedülélő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, 

b) az a) pont alá nem tartozó egyedülélő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 250 %-át,  
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c) az a) és b) pont alá nem tartozó esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 %-át nem haladja meg. 

 
(6) Települési ápolási támogatásra jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg. 
 
46. § (1) Települési támogatás – a (2)-(4) bekezdésekben foglalt kivétellel – naptári félévente egy 

alkalommal adható. 
 
(2) A környezetterhelés mérséklését jóléti juttatásként szolgáló eseti települési támogatás a befizetés 

hitelt érdemlő igazolása mellett, az érdekeltségi egységre jutó hozzájárulás befizetését részletekben 
teljesítő jogosult esetén, az érdekeltségi egységre jutó hozzájárulás tárgyévre megállapításra került teljes 
összege megfizetésének teljesítését követően, de legkésőbb tárgyévet követő év január 31. napjáig 
adható.  

 
(3) A közlekedő-képesség javítását segítő eseti települési támogatás a mozgássegítő, mozgáskönnyítő 

elektromoped megvásárlása hitelt érdemlő igazolása mellett, a megvásárlást követő 30 napon belül 
adható azzal, hogy jogosultanként kizárólag egy mozgássegítő, mozgáskönnyítő elektromoped 
megvásárlásához nyújtható támogatás.   

 
(4) A települési lakhatási támogatás és a települési hátralékkezelési szolgáltatás megállapítására 

irányuló kérelem az év közben bármikor benyújtható. 
 
47. § (1) A települési támogatás havi, illetve esetenkénti összege, mértéke  

a) lakhatást segítő eseti települési krízistámogatás megállapítása esetén 
aa) a lakhatással kapcsolatos közüzemi, szolgáltatási díjhátralék összegének 75 %-a, de 

legfeljebb 20 000 forint, 
ab) a hajléktalan szállás díjfizetési kötelezettségből adódó hátralék összegének 75 %-a, de 

legfeljebb 20 000 forint, 
ac) a tárgyévi tüzelő-anyagra kifizetett összeg 75 %-a, de legfeljebb 20 000 forint, 

b) eseti települési gyógyszertámogatás megállapítása esetén, a háziorvos által igazolt, a kérelem 
előterjesztését megelőző havi gyógyszerköltség összegének 75 %-a, de legfeljebb 20 000 
forint, 

c) foglalkoztatást segítő eseti települési támogatás megállapítása esetén, a közösségi 
közlekedési eszköz igénybevételére jogosító helyi vagy helyközi havi utazási bérlet 
költségének 100 %-a, de legfeljebb 20 000 forint, 

d) környezetterhelés mérséklését jóléti juttatásként szolgáló eseti települési támogatás 
megállapítása esetén, a Fehérvári Szennyvízcsatorna-építő Viziközmű Társulat természetes 
személy érdekeltségi egységére jutó hozzájárulása összegének 75 %-a, de legfeljebb 20 000 
forint, 

e) eseti települési gyermekvédelmi támogatás megállapítása esetén, a gyermek iskoláztatásával 
kapcsolatosan jelentkező többletkiadás összegének 75 %-a, de legfeljebb 20 000 forint, 

f) közlekedő-képesség javítását segítő eseti települési támogatás megállapítása esetén, a 
mozgássegítő, mozgáskönnyítő elektromoped vételárának 20 %-a, de legfeljebb 20 000 forint, 

g) rehabilitációt segítő eseti települési támogatás megállapítása esetén, a közösségi közlekedési 
eszköz igénybevételére jogosító utazási költség 100 %-a, de legfeljebb 20 000 forint, 

h) települési lakhatási támogatás megállapítása esetén, havonta 3000 forint azzal, hogy  
ha) a lakáscélú pénzintézeti kölcsönt is törlesztő jogosult háztartások esetében havonta 4500 

forint, 
hb) a települési ápolási támogatásban részesülő jogosult esetén – figyelemmel az Szt. 45. § 

(7) bekezdésére – 3000 forint összegnél alacsonyabb is lehet, 
i) települési hátralékkezelési szolgáltatás keretében megállapításra kerülő hátralékcsökkentési 

támogatás esetén, a (2) bekezdésben foglaltak az irányadók, 
j) települési ápolási támogatás esetében, havonta az éves központi költségvetési törvényben 

meghatározott alapösszeg 100%-a. 
 

(2) Települési hátralékkezelési szolgáltatás keretében megállapításra kerülő hátralékcsökkentési 
támogatás mértékeként amennyiben jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem   

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, a 45. § (5) bekezdés a) és b) 
pontja szerinti egyedülélő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
180 %-át nem haladja meg, az adósságkezelés körébe bevont adósság 75 %-a, 
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b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át meghaladja, de az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, a 45. § (5) bekezdés a) 
és b) pontja szerinti egyedülélő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 180 %-át meghaladja, de az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
200 %-át nem haladja meg, az adósságkezelés körébe bevont adósság 60 %-a, 

c) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át meghaladja, de az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át nem haladja meg, a 45. § (5) bekezdés a) 
és b) pontja szerinti egyedülélő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 %-át meghaladja, de az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
220 %-át nem haladja meg, az adósságkezelés körébe bevont adósság 50 %-a, 

d) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át meghaladja, de az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, a 45. § (5) bekezdés a) 
és b) pontja szerinti egyedülélő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 220 %-át meghaladja, de az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
250 %-át nem haladja meg, az adósságkezelés körébe bevont adósság 40 %-a, 

e) a 45. § (5) bekezdés a) és b) pontja szerinti egyedülélő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 250%-át meghaladja, de az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 300 %-át nem haladja meg az adósságkezelés körébe bevont adósság 30 %-a, 

legfeljebb azonban a 39. § (4) bekezdésben meghatározott összeg kerül megállapításra. 
 

(3) A települési támogatás összegét 100 forintra kerekíve kell megállapítani.  
 
48. § (1) A települési támogatás kifizetése – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – jogosult részére 

postai úton, illetve – jogosult kérésére – jogosult nevére szóló pénzintézetnél vezetett lakossági 
folyószámlára utalással történik.  

 
(2) A lakhatással kapcsolatos közüzemi, szolgáltatási díjhátralék, valamint a hajléktalan szállás 

díjfizetési kötelezettségből adódó hátralék részben történő kiegyenlítése céljából nyújtható lakhatást 
segítő eseti települési krízistámogatás, a települési lakhatási támogatás, valamint a települési 
hátralékkezelési szolgáltatás keretében megállapításra kerülő hátralékcsökkentési támogatás kifizetése a 
szolgáltatónál, jogosult nevén vezetett számlára utalással történik. 

 
49. § (1) Nem jogosult lakhatást segítő eseti települési krízistámogatásra aki, illetve akinek 

háztartásának tagja 
a) települési lakhatási támogatásban részesül, vagy 
b) települési hátralékkezelési szolgáltatásban részesül, vagy 
c) szociális helyzet alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában 

lévő lakás bérlője, vagy 
d) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakás jogcím nélküli 

használója. 
 

(2) Nem jogosult eseti települési gyógyszertámogatásra, valamint közlekedő-képesség javítását segítő 
eseti települési támogatásra, aki közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik.  

 
(3) Nem jogosult eseti települési gyermekvédelmi támogatásra a gyermek, amennyiben 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 
b) tárgyévben a családok támogatásáról rendelkező törvényben foglaltak szerinti tankötelezettség 

mulasztásával és az iskoláztatási támogatás szüneteltetésével kapcsolatos eljárásban a 
gyámhatóság részéről a gyermek, illetve a gyermek jogán az iskoláztatási támogatás 
folyósítására jogosult személy számára joghátrány került megállapításra, illetve az adott 
tanévben az igazolatlanul mulasztott tízedik kötelező tanórai foglalkozás után végzéssel az 
iskoláztatási támogatás jogosultjának a családok támogatásáról rendelkező törvényben 
meghatározott jogkövetkezményekre való felhívására sor került. 

 
(4) Nem jogosult települési lakhatási támogatásra aki, illetve akinek háztartása 

a) szociális helyzet alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő 
lakás bérlője, vagy 

b) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakás jogcím nélküli 
használója. 

 
(5) A rendszeres települési támogatásra való jogosultság mellett - az (1) bekezdésben foglaltakra 

figyelemmel - eseti települési támogatásra is szerezhető jogosultság. 
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9. Családvédelmi kedvezmény 

 
50. § (1) Családvédelmi kedvezményre jogosult, akinek gyermeke saját családi környezetében történő 

nevelkedése; szükségleteihez igazodó gondozása, nevelése; jólétének biztosítása anyagi 
egyensúlyvesztés miatt időszakosan vagy tartósan veszélyeztetett.  

 
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában gyermeke saját családi környezetében történő nevelkedése; 

szükségleteihez igazodó gondozása, nevelése; jólétének biztosítása anyagi egyensúlyvesztés miatt 
időszakosan vagy tartósan akkor veszélyeztetett, ha a jogosult  

a) a gyermekétkeztetés intézményi térítési díját önerőből megfizetni nem képes, vagy 
b) a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának normatív kedvezményt meghaladó mértékét 

segítség nélkül megfizetni nem képes, vagy 
c) gyermeke napközbeni ellátását biztosító családi napközi térítési díjának megfizetéséhez anyagi 

segítségre szorul.  
 

51. § Az 50. § (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában a gyermekétkeztetés intézményi térítési díját – 
az 54. § szerinti jövedelmi feltételnek megfelelő - kérelmező önerőből megfizetni nem képes, ha a 
bölcsődei, az óvodai nevelésben részt vevő; az általános iskolai, a szakiskolai, a gimnáziumi, a 
szakközépiskolai nevelésben részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató 
gyermeke 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesül, és 
b) gyermekétkeztetés normatív kedvezményére nem jogosult. 

 
52. § Az 50. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásában a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának 

normatív kedvezményt meghaladó mértékét – az 54. § szerinti jövedelmi feltételnek megfelelő - 
kérelmező segítség nélkül megfizetni nem képes, ha 

a) szakiskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai nevelésben részt vevő, a nappali oktatás 
munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeke rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesül, vagy 

b) gyermeke után a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye a 100 %-os mértéket nem éri el. 
 

53. § Az 50. § (2) bekezdés c) pontja alkalmazásában a gyermek napközbeni ellátását biztosító családi 
napközi térítési díjának megfizetéséhez – az 54. § szerinti jövedelmi feltételnek megfelelő - kérelmező 
anyagi segítségre szorul, ha 

a) a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő vagy a 
családbafogadó gyám keresőtevékenységet folytat, vagy nappali oktatás munkarendje szerint 
folytat tanulmányokat, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat, 
és 

b) a gyermek székesfehérvári bölcsődébe helyhiány miatt nem nyert felvételt, és 
c) a gyermek napközbeni ellátását más módon biztosítani nem tudja, és 
d) a gyermekjóléti szolgálat vezetője részéről az igényjogosultságot megalapozó – a c) pont 

szerinti feltételre is kiterjedő, a gyermek családi napköziben történő napközbeni ellátásának 
kizárólagosságát is magában foglaló – írásbeli támogató javaslatával rendelkezik. 

 
54. § Családvédelmi kedvezményre jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át nem haladja meg.  
 
55. § (1) A családvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására a tanév rendjéről rendelkező 

jogszabályban meghatározott első tanítási napon vagy azt megelőzően benyújtott kérelem esetén a tanév 
első tanítási napjától – figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra – a soron következő tanév első tanítási 
napját megelőző napig kerül sor. Amennyiben a kérelem a tanév első tanítási napját követően kerül 
előterjesztésre, a családvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására a kérelem benyújtását 
követő hónap első napjától – figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra – a soron következő tanév első 
tanítási napját megelőző napig kerül sor.  

 
(2) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett székesfehérvári nyári 

napközis tábor igénybevétele során a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításakor a 
gyermekétkeztetés normatív kedvezményeit, valamint a családvédelmi kedvezmény megállapított 
mértékét kell alkalmazni.  
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(3) A családvédelmi kedvezményre való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi 
jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban is benyújtható. Ebben az 
esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól, illetve a tanév rendjéről 
rendelkező jogszabályban meghatározott első tanítási naptól kell megállapítani.  

 
56. § (1) Az 50. § (2) bekezdés a) és b) pontjai szerinti jogcímeken adható családvédelmi kedvezmény 

mértéke a ténylegesen igénybe vett étkezési napok és a napi étkezési díj szorzatának összege, 
figyelemmel a gyermekétkeztetés normatív kedvezményeire. A kedvezmény összegének az étkezést 
biztosító intézmény részére történő utalásról az intézmény számára Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal ellátásokkal összefüggő feladatokért felelős szervezeti egysége által tárgyhót 
követő hónap 5. napjáig megküldött elszámolási nyomtatvány visszaérkezése után soron kívül, de 
legkésőbb 3 napon belül történő jogosultság-ellenőrzést követő 8 napon belül történik intézkedés.  

 
(2) Az 50. § (2) bekezdés c) pontja szerinti jogcímen adható családvédelmi kedvezmény mértéke a 

ténylegesen igénybe vett órák és az egy órára megállapított térítési díj szorzatának összege, azonban 
havonta gyermekenként legfeljebb 20 000 forint. A kedvezmény összegének a szolgáltató részére történő 
utalásról a szolgáltató számára Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal ellátásokkal 
összefüggő feladatokért felelős szervezeti egysége által tárgyhót követő hónap 5. napjáig megküldött 
elszámolási nyomtatvány visszaérkezése után soron kívül, de legkésőbb 3 napon belül történő 
jogosultság-ellenőrzést követő 8 napon belül történik intézkedés.  
 

57. § (1) A családvédelmi kedvezményre való jogosultságot – hivatalból vagy kérelemre – felül kell 
vizsgálni, ha a megállapított jogosultság időtartama alatt a jogosultsági feltételekben változás következett 
be. 

 
(2) A családvédelmi kedvezményre való jogosultság  

a) megszűnik az 55. § (1) bekezdésben meghatározott időtartam leteltével, 
b) megszüntetésre kerül ha 

ba) az (1) bekezdésben meghatározott felülvizsgálat azzal az eredménnyel zárul, hogy a 
jogosultsági feltételek nem állnak fenn, 

bb) a szülő vagy más törvényes képviselő kéri. 
 

(3) Ha a családvédelmi kedvezményre való jogosultság felülvizsgálatára a korábbi jogosultság 
időtartamának megszűnését megelőző három hónapban kerül sor, és a felülvizsgálat azzal az 
eredménnyel zárul, hogy a jogosultság feltételei továbbra is fennállnak, a gyermek családvédelmi 
kedvezményre való jogosultságát a felülvizsgálattal egyidejűleg az 55. § (3) bekezdésben foglaltak 
szerint kell ismételten megállapítani. 

 
(4) A családvédelmi kedvezményre való jogosultság megszüntetése esetén a jogosultság - az (5) 

bekezdésben foglalt kivétellel - a megszüntető határozat meghozatala hónapjának utolsó napján szűnik 
meg. 

 
(5) A családvédelmi kedvezményre való jogosultságot – a szülő vagy más törvényes képviselő erre 

irányuló kérelme esetén – a kérelemben megjelölt időpontban, de legkésőbb a kérelem benyújtása 
hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni. 

 
 

10. Önkormányzati lakbértámogatás 
 

58. § (1) Önkormányzati lakbértámogatásra jogosult, aki  

a) szociális helyzete miatt lakhatását önerőből megoldani nem tudja, és  

b) lakhatásával kapcsolatosan felmerült költségeket megfizetni segítség nélkül nem képes. 

 

(2) Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában lakhatását – a (3)-(5) bekezdések szerinti jövedelmi 
feltételnek megfelelő - kérelmező szociális helyzete miatt önerőből megoldani nem tudja, ha szociális 
helyzet alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező lakás bérleti 
jogviszonnyal rendelkező bérlője. 

 
(3) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában a kérelmező segítség nélkül akkor nem képes megfizetni 

lakhatásával kapcsolatosan felmerült költségeket, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem - a (4) 
és (5) bekezdésben foglalt kivétellel - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át 
nem haladja meg.  
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(4) Az egyedülélő, valamint gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más törvényes 

képviselő a (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően akkor is megfelel az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
feltételnek, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 %-át nem haladja meg.  

 
(5) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú nyugellátásban részesülő 

egydülélő a (3) és (4) bekezdésekben foglaltakon túlmenően akkor is megfelel az (1) bekezdés b) pontja 
szerinti feltételnek, ha havi saját jogú nyugellátása az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
200 %-át meghaladja, de az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladja 
meg. 

 
59. § Önkormányzati lakbértámogatás a kérelem előterjesztését követő hónap első napjától a 

jogosultság fennállásának időtartamára, de legfeljebb a bérleti jogviszony időtartamára kerül 
megállapításra. 

 
60. § (1) Az önkormányzati lakbértámogatásra való jogosultság fennállását Bérbeadó kérelemre 

bármikor, hivatalból évente legalább egy alkalommal felülvizsgálja. Az önkormányzati lakbértámogatásra 
való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények (a bérleti jogviszony megléte, a bérleti 
jogviszony jellege, jövedelmi helyzet, vagyoni helyzet) megváltozása esetén Bérbeadó az önkormányzati 
lakbértámogatás mértékét e rendelet 61. §-a rendelkezései alapján módosítja vagy az önkormányzati 
lakbértámogatásra való jogosultságot a felülvizsgálati eljárás során hozott döntés hónapjának utolsó 
napjával megszünteti. 

 
(2) Az önkormányzati lakbértámogatásra való jogosultság megszűnik, ha bérlő 

a) lakásbérleti jogviszonya megszűnik, vagy 
b) bérlőként történő kijelölésére a Bérbeadó részéről szociális helyzettől eltérő módon kerül sor. 

 
(3) Önkormányzati lakbértámogatásra nem jogosult vagy az önkormányzati lakbértámogatásra való 

jogosultságot meg kell szüntetni, ha a bérlő 
a) a (3)-(5) bekezdések szerinti jövedelmi feltételeknek nem felel meg, vagy 
b) a 70. § (1) bekezdés szerinti vagyonnal rendelkezik, vagy 
c) a 68. § (2) bekezdés szerinti környezettanulmány vagy bérleményellenőrzés elkészítése során 

nem tanúsít együttműködést. 
 

(4) Az önkormányzati lakbértámogatás megszüntetésére a (3) bekezdésben foglalt okok valamelyikéről 
való tudomásszerzés hónapjának utolsó napjával kerül sor.  

 
61. § (1) Az önkormányzati lakbértámogatás mértékének módosítására kérelemre vagy hivatalból 

indított eljárás keretében kerül sor.  
 
(2) Az önkormányzati lakbértámogatás mértékének módosítására amennyiben az (1) bekezdés szerinti 

eljárások valamelyikének eredményeképpen 
a) az önkormányzati lakbértámogatás mértékében csökkenés következik be, az eljárás jogerős 

befejezését követő második hónap első napjával, 
b) az önkormányzati lakbértámogatás mértékében növekedés következik be, az eljárás jogerős 

befejezését követő hónap első napjával kerül sor.  
 

62. § Az önkormányzati lakbértámogatás mértéke  
a) az 58. § (3) bekezdés szerinti jövedelmi feltételnek megfelelő jogosult esetén a lakás szociális 

helyzet alapján történő bérbeadása esetére megállapított lakbér mértékének 50 %-a. 
b) az 58. § (4) bekezdés szerinti jövedelmi feltételnek megfelelő jogosult esetén a lakás szociális 

helyzet alapján történő bérbeadása esetére megállapított lakbér mértékének 30 %-a. 
c) az 58. § (5) bekezdés szerinti jövedelmi feltételnek megfelelő jogosult esetén a lakás szociális 

helyzet alapján történő bérbeadása esetére megállapított lakbér mértékének 20 %-a. 
 

63. § Önkormányzati lakbértámogatás megállapítására kizárólag természetbeni ellátásként kerül sor, a 
62. § szerinti havi támogatási összeg utalása a szolgáltató részére történik.  
 

IV. fejezet 
 

Eljárási szabályok 
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11. Általános eljárási rendelkezések 

 
64. § (1) Az e rendeletben szabályozott ellátások megállapítása iránti kérelmek a 6-10. melléklet szerinti 

formanyomtatvány kitöltésével, a 65. §, valamint a 73. § - 89. §-okban foglaltak szerinti dokumentumok 
csatolása mellett postai úton, vagy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 
ügyfélszolgálati feladatot ellátó szervezeti egységénél személyesen terjeszthetőek elő. 
 

(2) Amennyiben az ellátás megállapítására vonatkozó igény nem az (1) bekezdésben foglaltak szerinti 
formanyomtatványon kerül benyújtásra, úgy a kérelem előterjesztése napjának az írásban előterjesztett 
igény benyújtásának igazolt napját kell tekinteni, feltéve, hogy a formanyomtatványon történő utólagos 
bejelentés a hiánypótlásnak megfelelően megtörténik. 

 
(3) A jogosultság elbírálásához kérelmező a 6-10. melléklet szerinti formanyomtatványon – az azon 

szabályozott formában és módon – a feltüntetett dokumentumok csatolásán túlmenően írásban köteles 
saját és családja, közös háztartásban élő közeli hozzátartozója, illetve háztartása vagyoni, jövedelmi 
viszonyairól nyilatkozni. 

 
65. § Az ellátások megállapítása iránti kérelemhez – kérelmező családi, illetve háztartási viszonyaira 

figyelemmel - csatolni kell  
a) a család, illetve háztartás tagjainak jövedelem típusának megfelelő, hivatalosan kiállított 

igazolást, 
b) jövedelem hiányában az állami foglalkoztatási szervvel elhelyezkedése érdekében történő 

együttműködésről szóló hatósági bizonyítványt, 
c) jövedelmet terhelő letiltás esetén a letiltás jogcímének és a jövedelmet terhelő letiltás nettó 

összegének igazolását, 
d) eltartott rokon részére teljesített tartásdíj összegéről szóló bírósági határozatot, valamint hitelt 

érdemlő igazolást a teljesített tartásdíj összegéről, 
e) árvaság, félárvaság esetén az árvaellátást megállapító határozatot, valamint igazolást az 

ellátás összegéről, 
f) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában 

hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést, továbbá a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendelet szerinti, a gyámhivatal által 
felvett jegyzőkönyvet a gyermek szülői felügyeleti jogának gyakorlásáról, 

g) a gyermektartásdíj megállapítása tárgyában hozott bírósági döntést vagy megállapodást, 
valamint igazolást a tartásdíj összegéről, 

h) a 16. életévét betöltött gyermek esetében a köznevelési, illetve felsőoktatási intézmény 
igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról, 

i) egyedülálló kérelmező esetében a 3. melléklet szerinti nyilatkozatot az egyedülállóság tényéről, 
j) igazolást a gyermek tartós betegségének vagy súlyos fogyatékosságának tényéről, 
k) albérlet, illetve szívességi lakáshasználat esetén a lakáshasználat jogcímét igazoló 

szerződést, illetve nyilatkozatot, 
l) ingatlanon fennálló haszonélvezeti jog esetén, annak hitelt érdemlő igazolása. 

 
66. § E rendelet szerinti ellátásra való jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség 

megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 
67. § A jövedelemszámításnál irányadó időszak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

törvény eljárási rendelkezései szerint kerül megállapításra.  
 
68. § (1) A 14. § b) pontja szerinti jogcímen adható rendkívüli települési támogatás kivételével az 

ellátások megállapítására – figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra – környezettanulmány 
elkészítését követően kerülhet sor.  

 
(2) Az önkormányzati lakbértámogatás megállapítására környezettanulmány vagy bérleményellenőrzés 

elkészítését követően kerülhet sor.  
 
(3) Az ellátás megállapítására jogosult szerv a jogosultság feltételeit érintő bármely tény, körülmény 

környezettanulmány útján történő ellenőrzési tevékenységébe bevonhatja különösen e rendelet 3. § (5) 
bekezdés a), b), e) és f) pontjaiban nevesített szociális és gyermekvédelmi feladatot ellátó szerveket. 
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(4) Amennyiben kérelmező, illetve családja vagy háztartása a környezettanulmány útján történő 
ellenőrzési tevékenységbe bevont, a 3. § (5) bekezdés a) és b) pontjaiban nevesített szociális és 
gyermekvédelmi feladatot ellátó szerv gondozásában részesül, a környezettanulmánynak vagy 
bérleményellenőrzésnek a családgondozó igényjogosultságot megalapozó, az életkörülmények 
összegzését tartalmazó támogató javaslata megfeleltethető. 

 
 
69. §  (1) Az e rendeletben szabályozott ellátásra nem jogosult, aki e rendelet 68. § (1) bekezdése 

szerinti környezettanulmány, illetve a 68. § (2) bekezdése szerinti környezettanulmány vagy 
bérleményellenőrzés elkészítése során nem tanúsít együttműködést. 

 
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában kérelmező a környezettanulmány vagy bérleményellenőrzés 

elkészítése során akkor nem tanúsít együttműködést, ha 
a) a környezettanulmány vagy bérleményellenőrzés elkészítését akadályozza, illetve gátolja vagy 
b) az első eredménytelen kísérletet követő felhívás ellenére bármely okból nem teszi lehetővé a 

környezettanulmány vagy bérleményellenőrzés soron kívül, de legkésőbb a felhívást követő 3 
napon belül történő elkészítését.  

 
70. § (1) Az e rendeletben szabályozott ellátásra – ide nem értve a rendkívüli települési támogatást – 

 nem jogosult, aki a (2) bekezdés szerinti vagyonnal rendelkezik. 
 
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában értékhatárra való tekintet nélkül vagyonnak kell tekinteni a 

hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot azzal, hogy a települési támogatás 
jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett 
személy életvitelszerűen lakik; az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn; továbbá 
a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.  

 
(3) A vagyoni helyzet vizsgálatakor a (2) bekezdés szerinti vagyoni minősítés meghatározására a 

pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 
részletes szabályairól rendelkező Kormányrendelet szabályai az irányadók.  

 
71. § Az ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, adatok, körülmények 

megváltozásáról a változástól számított 15 napon belül köteles értesíteni Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatalának ellátásokkal összefüggő feladatokért felelős szervezeti egységét. 

 
72. § (1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott 

ellátás megtérítésének elrendelése esetén a megtérítés összege, illetve a pénzegyenérték és a kamat 
összege – amennyiben annak megfizetése az ellátást jogosultatlanul és rosszhiszeműen igénybevevő (a 
továbbiakban: kötelezett) megélhetését súlyosan veszélyezteti – kötelezett kérelemére méltányosságból 

a) elengedhető, 
b) csökkenthető, 
c) részletekben fizettethető meg. 

 
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában kötelezett megélhetését súlyosan akkor veszélyezteti, és a 

megtérítés összege, illetve a pénzegyenérték és a kamat összege akkor engedhető el, ha kérelmező 
a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegét nem haladja meg, és 
b) családjában tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos kiskorú eltartásáról gondoskodik, vagy  
c)  családjában három vagy több kiskorú eltartásáról gondoskodik, vagy  
d) egyedülélő, illetve gyermekét, gyermekeit egyedül neveli. 

 
(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában kötelezett megélhetését súlyosan akkor veszélyezteti, és a 

megtérítés összege, illetve a pénzegyenérték és a kamat összege akkor csökkenthető, ha kérelmező 
a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegét meghaladja, de az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át 
nem haladja meg, és 

b) családjában tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos kiskorú eltartásáról gondoskodik, vagy  
c)  családjában három vagy több kiskorú eltartásáról gondoskodik, vagy  
d) egyedülélő, illetve gyermekét, gyermekeit egyedül neveli. 

 
(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a kötelezett megélhetését súlyosan akkor veszélyezteti, és a 

megtérítés összege, illetve a pénzegyenérték és a kamat összege akkor fizettethető meg részletekben, 
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ha kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 %-át meghaladja, de az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át 
nem haladja meg. 

 
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmet a megtérítés elrendeléséről rendelkező döntés 

közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni. 
 

12. Az egyes ellátásokra vonatkozó külön eljárási rendelkezések 
 

73. § A rendkívüli települési szociális krízistámogatás megállapítása iránti kérelemhez – a 65. §-ban 
meghatározott igazolásokon túlmenően – csatolni kell 

a) a munkáltató hivatalos igazolását a keresőtevékenység kérelem előterjesztését megelőző 30 
napon belül történő megszűnéséről, 

b) az állami foglalkoztatási szerv hatósági bizonyítványát arról, hogy kérelmező álláskeresési 
ellátásra nem jogosult, 

c) a családsegítő szolgálattal a munkaerő-képességjavító foglalkozáson való részvételről kötött 
megállapodást, 

d) a családsegítő szolgálat igényjogosultságot megalapozó írásbeli támogató javaslatát a 
támogatás összegszerűségének meghatározására is kiterjedően, 

e) a 2. mellékletben meghatározott, a 13. § (2) bekezdés szerinti társadalmi szervezet 
igényjogosultságot megalapozó igazolását. 

 
74. § (1) A 14. § a) pontja szerinti jogcímen rendkívüli települési családvédelmi krízistámogatás 

megállapítása iránti kérelemhez – a 65. §-ban meghatározott igazolásokon túlmenően – csatolni kell 
a) hitelt érdemlő igazolást a lakhatást veszélyeztető elemi kár elszenvedéséről, 
b) hitelt érdemlő igazolást a káresemény bekövetkezésének időpontjáról, 
c) a családsegítő szolgálat a többletkiadás alkalmanként jelentkező nem várt jellegének 

megállapítását tartalmazó írásbeli szakmai véleményét, 
d) a családsegítő szolgálat igényjogosultságot megalapozó írásbeli támogató javaslatát a 

támogatás összegszerűségének meghatározására is kiterjedően. 
 

(2) A 14. § b) pontja szerinti jogcímen rendkívüli települési családvédelmi krízistámogatás 
megállapítása iránti kérelemhez – a 65. §-ban meghatározott igazolásokon túlmenően – csatolni kell 

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

b) az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolatát. 
 

(2a) Amennyiben kérelmező szociális körülményeinek indokával a 14. § b) pontja szerinti jogcímen 
rendkívüli települési családvédelmi krízistámogatás előre történő kifizetését kérelmezi - a 74. § (2) 
bekezdésben foglaltakon túlmenően – csatolni kell a családjában eltartott kiskorú tartós betegsége vagy 
súlyos fogyatékossága tényéről szóló igazolást. 

 
(2b) A 14. § b) pontja szerinti jogcímen előre kifizetésre került rendkívüli települési családvédelmi 

krízistámogatásról rendelkező határozatban meg kell jelölni azt a határidőt, ameddig kérelmező köteles a 
temetés költségeit igazoló számláit bemutatni.  

 
(2c) A 14. § b) pontja szerinti jogcímen megállapított rendkívüli települési családvédelmi 

krízistámogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról rendelkező határozat számával 
együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát kérelmező részére vissza kell adni. 

 
(3) A 14. § c) pontja szerinti jogcímen rendkívüli települési családvédelmi krízistámogatás megállapítása 

iránti kérelemhez – a 65. §-ban meghatározott igazolásokon túlmenően – csatolni kell 
a) igazolást azon családi, környezeti, szociális, társadalmi helyzetről vagy ezek következtében 

kialakult állapotról, amely a várandós anya testi vagy lelki megrendülését, társadalmi 
ellehetetlenülését okozza, és ezáltal veszélyezteti gyermeke egészséges megszületését, 

b) a gyermekjóléti szolgálat a többletkiadás alkalmanként jelentkező nem várt jellegének 
megállapítását tartalmazó írásbeli szakmai véleményét, 

c) a gyermekjóléti szolgálat igényjogosultságot megalapozó írásbeli támogató javaslatát a 
támogatás összegszerűségének meghatározására is kiterjedően. 
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(4) A 14. § d) és e) pontjai szerinti jogcímen rendkívüli települési családvédelmi krízistámogatás 
megállapítása iránti kérelemhez – a 65. §-ban meghatározott igazolásokon túlmenően – csatolni kell 

a) a gyermekjóléti szolgálat a többletkiadás alkalmanként jelentkező nem várt jellegének 
megállapítását tartalmazó írásbeli szakmai véleményét, 

b) a gyermekjóléti szolgálat igényjogosultságot megalapozó írásbeli támogató javaslatát a 
támogatás összegszerűségének meghatározására is kiterjedően. 

 
75. § A rendkívüli települési gyermekvédelmi krízistámogatás megállapítása iránti kérelemhez – a 65. §-

ban meghatározott igazolásokon túlmenően – csatolni kell a gyermekek átmeneti gondozása ellátásáért 
felelős intézmény igényjogosultságot megalapozó írásbeli támogató javaslatát a támogatás 
összegszerűségének meghatározására is kiterjedően. 

 
76. § A rendkívüli települési ifjúságvédelmi krízistámogatás megállapítása iránti kérelemhez – a 65. §-

ban meghatározott igazolásokon túlmenően – csatolni kell 
a) a szülő(k) vagy más törvényes képviselő(k) halálának tényét igazoló halotti anyakönyvi kivonat 

másolatát, vagy 
b) a 4. melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy a szülő(k) vagy más törvényes képviselő(k) 

tagállami, illetve külföldi munkavállalás következtében tartási kötelezettséget nem 
teljesít(enek), vagy 

c) hitelt érdemlő igazolást arról, hogy a szülő(k) vagy más törvényes képviselő(k) 
szabadságvesztés, illetve elzárás büntetést, vagy szabálysértési elzárás büntetést vagy 
előzetes letartóztatás kényszerintézkedést tölti(k), 

d) a családsegítő szolgálat igényjogosultságot megalapozó írásbeli támogató javaslatát a 
támogatás összegszerűségének meghatározására is kiterjedően. 

 
77. § A 26. § a) pontja szerinti jogcímen lakhatást segítő eseti települési krízistámogatás megállapítása 

iránti kérelemhez – a 65. §-ban meghatározott igazolásokon túlmenően – csatolni kell a kérelem 
előterjesztését megelőző három hónapban keletkezett legfeljebb egy havi lakhatással kapcsolatos 
közüzemi, szolgáltatási díjhátralék összegéről, valamint keletkezésének időpontjáról szóló, a közüzem, 
illetve a szolgáltató által kiállított hivatalos igazolást. 

 
78. § A 26. § b) pontja szerinti jogcímen lakhatást segítő eseti települési krízistámogatás megállapítása 

iránti kérelemhez – a 65. §-ban meghatározott igazolásokon túlmenően – csatolni kell a kérelem 
előterjesztését megelőző három hónapban keletkezett legfeljebb egy havi hajléktalan szállás díjfizetési 
kötelezettségből adódó hátralék összegéről szóló, valamint keletkezésének időpontjáról szóló, a 
hajléktalan ellátást biztosító intézmény által kiállított hivatalos igazolást. 

 
79. § A 26. § c) pontja szerinti jogcímen lakhatást segítő eseti települési krízistámogatás megállapítása 

iránti kérelemhez – a 65. §-ban meghatározott igazolásokon túlmenően – csatolni kell a tárgyévi 
tüzelőanyag-költség kifizetéséről szóló számlát.  

 
80. § Az eseti települési gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelemhez – a 65. §-ban 

meghatározott igazolásokon túlmenően – csatolni kell a háziorvos hivatalos igazolását a kérelem 
előterjesztését megelőző havi gyógyszerköltségről.  

 
81. § A foglalkoztatást segítő eseti települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez – a 65. §-ban 

meghatározott igazolásokon túlmenően – csatolni kell  
a) az állami foglalkoztatási szerv hivatalos igazolását a kérelem benyújtását megelőző 16 

hónapon belül legalább egy év időtartamig történő együttműködésről, és 
b) a családsegítő szolgálat vagy a személyes gondoskodás keretébe tartozó hajléktalan 

személyek szakosított ellátásáért felelős intézmény vezetője igényjogosultságot megalapozó 
írásbeli támogató javaslatát.  

 
82. § A környezetterhelés mérséklését segítő eseti települési támogatás megállapítása iránti 

kérelemhez – a 65. §-ban meghatározott igazolásokon túlmenően – csatolni kell az érdekeltségi egységre 
jutó hozzájárulás befizetésének megtörténtét igazoló hivatalos iratot. 

 
83. § Az eseti települési gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránti kérelemhez – a 65. §-ban 

meghatározott igazolásokon túlmenően – csatolni kell  
a) a köznevelési intézmény hivatalos igazolását a gyermek iskoláztatásával összefüggésben 

többletkiadásként jelentkező tankönyvek, taneszközök megvásárlásának kötelező előírásáról 
és 
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b) az a) pont szerinti többletkiadás tárgyát képező tankönyvek, taneszközök megvásárlásának 
tényét igazoló számlát.  

 
84. § A közlekedő-képesség javítását segítő eseti települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez 

– a 65. §-ban meghatározott igazolásokon túlmenően – csatolni kell  
a) a házi segítségnyújtás ellátásáért felelős intézmény vezetőjének  

aa) hivatalos igazolását a közlekedő-képesség akadályozottsága, illetve gátoltsága tényéről és 
ab) az igényjogosultságot megalapozó írásbeli támogató javaslatát a mozgássegítő, 

mozgáskönnyítő elektromoped megfelelő használatára való képesség minősítésére is 
kiterjedően és 

b) a mozgássegítő, mozgáskönnyítő elektromoped megvásárlását igazoló számlát. 
 

85. § A rehabilitációt segítő eseti települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez – a 65. §-ban 
meghatározott igazolásokon túlmenően – csatolni kell a szenvedélybetegek közösségi alapellátását, 
alacsonyküszöbű ellátását vagy nappali ellátását nyújtó szolgáltató vezetője igényjogosultságot 
megalapozó írásbeli támogató javaslatát. 
 

86. § A települési lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelemhez – a 65. §-ban meghatározott 
igazolásokon túlmenően – csatolni kell  

a) a lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető közüzemi, szolgáltatási díjfizetési 
kötelezettséget megtestesítő – a kérelem előterjesztését megelőző három hónapnál nem 
régebbi – a fogyasztó és fogyasztási hely azonosítására szolgáló számlát, vagy 

b) a fogyasztó, valamint a fogyasztási hely azonosítására szolgáló hivatalos iratot, vagy 
c) társasházban lakó esetén a közös képviselő az 5. melléklet szerinti nyilatkozatát, és 
d) lakáscélú pénzintézeti kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettséget teljesítő esetén  

da)  a szerződés másolatát, valamint  
db)  a kérelem előterjesztését megelőző hónap fizetési kötelezettségét igazoló hivatalos irat 

másolatát. 
 

87. § (1) A települési hátralékkezelési szolgáltatásra való jogosultság vizsgálata során az éves 
elszámoló számla meg nem fizetéséből származó díjhátralék 12 havi elmaradásnak minősül. 

 
(2) Amennyiben a hátralékcsökkentési támogatásban részesülő lakcíme a támogatás folyósításának 

időtartama alatt illetékességet érintő módon megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a 
haláleset hónapjára járó támogatást a korábban illetékes folyósító szerv teljes összegben folyósítja, de a 
támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.   

 
(3) A hátralékcsökkentési támogatás visszafizetését legfeljebb olyan összegű részletekben lehet 

elrendelni, mint amilyen összegben a támogatás kifizetése történt.  
 
88. § (1) A települési ápolási támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását naptári évente 

legalább egy alkalommal felül kell vizsgálni.   
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat során – a 65. §-ban meghatározott igazolásokon túlmenően – 

csatolni kell a háziorvos szakvéleményét a tartós betegség e rendelet szerinti fennállásának tényéről. 
 
(3) Amennyiben a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a jogosultság feltételei továbbra is 

fennállnak, az ellátást az e rendelet szerinti összegben tovább kell folyósítani.  
 
(4) Ha a felülvizsgálat eredményeként, illetve a 44. § a) és b) pontjai, valamint a 44. § d)-i) pontjai 

szerinti, a települési ápolási támogatásra való jogosultság megszüntetését eredményező körülmény 
következik be, a települési ápolási támogatás folyósítását a határozat meghozatala hónapjának utolsó 
napjával meg kell szüntetni.  

 
(5) Az ápolt személy halála esetén a települési ápolási támogatás folyósítását a halál időpontját követő 

második hónap utolsó napjával kell megszüntetni. 
 

89. § Az 50. § (2) bekezdés c) pontja szerinti jogcímen családvédelmi kedvezmény megállapítása iránti 
kérelemhez – a 65. §-ban meghatározott igazolásokon túlmenően – csatolni kell  

a) hivatalos igazolást arról, hogy a gyermek székesfehérvári bölcsődébe helyhiány miatt nem 
nyert felvételt és 
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b) a gyermekjóléti szolgálat vezetője részéről az igényjogosultságot megalapozó írásbeli 
támogató javaslatot a gyermek napközbeni ellátása más módon történő biztosítása 
megoldatlanságának körülményére is kiterjedően és 

c) hivatalos igazolást 
ca)  a keresőtevékenység folytatásáról, vagy 
cb)  a nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányok folytatásáról, vagy 
cc) felsőoktatási intézmény nappali tagozaton folytatott tanulmányokról.  

 
V. fejezet 

 
Záró rendelkezések 

 
 

13. Hatályba léptető rendelkezések 
 

90. § E rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult 
eljárások során kell alkalmazni.  
 

 
14. Hatályon kívül helyező rendelkezések 

 
91. § Hatályát veszti Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a pénzbeli és 

természetben nyújtott szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól szóló 
59/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dr. Cser-Palkovics András Dr. Bóka Viktor 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
 
 
Záradék: 
 
A rendeletet 2015. február 27. napján kihirdettem: 
 
 Dr. Bóka Viktor 
 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 


