
Készült: 2020. július 22. 

  
 
 Települési támogatás: (eseti) 
 
 
Támogatás célja: Települési támogatásra jogosult, aki szociális veszély- illetve 

válsághelyzetbe került. 
 
Mi minősül szociális veszély- illetve válsághelyzetnek: (a támogatás jogcímei) 
 Ha a jogosult 
 a) lakhatást veszélyeztető krízisállapota miatt anyagi segítségre szorul, 

vagy 
 b) egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó 

gyógyszerköltségének kifizetése miatt megélhetését súlyosan nehezítő 
élethelyzetbe kerül, vagy 

 c) munkaerő-piaci integrációjának, reintegrációjának elősegítéséhez 
anyagi segítségre szorul, 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, 
vagy 

 e) gyermek iskoláztatásával kapcsolatosan jelentkező többletkiadása 
miatt anyagi segítségre szorul, vagy 

 f) a mindennapi életvitel önállóságának megőrzéséhez életkora, egészségi 
állapota miatt segítségre szorul, vagy 

 g) önálló életvezetési képességének kialakítását, illetve helyreállítását 
szolgáló intézményi ellátás hozzáféréséhez anyagi segítségre szorul. 

 
Hatáskör gyakorlója: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere 
 
Ki igényelheti a támogatást: A települési támogatás iránti kérelmet szociális veszély- 

illetve válsághelyzetbe került nagykorú személy jogosult 
előterjeszteni. 

 
Támogatottak köre: Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó 
személyek. 

 
Jogosultság ellenőrzése: A közös háztartásban élő közeli hozzátartozók/gondozó család 

jövedelmi és vagyoni helyzetének, valamint rendkívüli 
élethelyzetének vizsgálata alapján. 

 
 A támogatás megállapítására csak környezettanulmány 

elkészítését követően kerülhet sor! 
 
A támogatás rendszeressége: egyszeri támogatás, amely meghatározott időközönként 

(naptári félévente/naptári évente) nyújtható 
 
Támogatás fajtája: jogcímenként eltérő (természetben/pénzben nyújtott 

támogatás) 



Készült: 2020. július 22. 

 
Eljárási illeték mértéke: Az eljárás költség- és illetékmentes 
 
Ügyintézési határidő: 60 nap (teljes eljárás) 
 
Csatoltandó dokumentumok: - kérelmező részéről hiánytalanul kitöltött a Rendelet 7. 

számú mellékletében rögzített Formanyomtatvány, 
 - Kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről 

szóló hivatalos igazolásokat (munkabér, alkalmi 
munkavégzésből származó jövedelem, nyugdíjszerű ellátás, 
álláskeresési ellátás, gyermektartásdíj), 

 - vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem 
benyújtását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről szóló 
hivatalos igazolást, tételes havi bontásban, 

 - 16. életévét betöltött gyermek esetében az érvényes 
tanulói/hallgatói jogviszony igazolása a tagozat 
megjelölésével, 

 - a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, 
valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve 
gyámhatósági döntést/gyámhivatal által felvett jegyzőkönyvet 
a gyermek szülői felügyeleti jogának gyakorlásáról, 

 - egyedülállóság tényére vonatkozó a Rendelet 3. számú 
mellékletében rögzített nyilatkozat, 

 - vagyonnyilatkozat tétele, 
 - jogcímenként eltérő rendkívüli élethelyzet igazolása 

(Rendelet 77. §-85. §). 
 
Az eljárás során alkalmazott jogszabályok: 
 - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény, 
 - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény, 
 - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény, 
 - a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család- és 

gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól szóló 
10/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet. 

 
Kérelem előterjesztése: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

Hatósági Főosztály Ügyfélszolgálatán (Székesfehérvár, 
Kossuth Lajos utca) személyesen vagy postai úton vagy 
elektronikus úton (Ügyfélkapu regisztrációval a 
http://epapir.gov.hu/ weboldalon). 

 
Ügyfélfogadás helye és ideje: Székesfehérvár, Kossuth Lajos utcai bejárat (Ügyfélszolgálat) 
  
 Hétfő: 800-1200; 1300-1600 
 Kedd: - 
 Szerda: 800-1200; 1300-1800 
 Csütörtök: 
 Péntek: 800-1200 
 


