
Készült: 2019. február 25. 

  
 
 Székesfehérvári Időskorú személyek Települési támogatása: 
 
 
Támogatás célja: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elismeri a 

gyermeket vállaló székesfehérvári családok társadalmi 
felelősségvállalását, valamint az időskorú személyek közösség- és 
városépítő szerepét, hozzájárul a székesfehérvári gyermekek, családok és 
időskorú személyek szociális biztonságának megőrzéséhez. 

  
 A székesfehérvári időskorú személyek települési támogatására a 

székesfehérvári időskorú személy alanyi jogon jogosult e rendeletben 
rögzített eljárásrend mellett. 

 
 
Hatáskör gyakorlója: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere 
 
Ki igényelheti a támogatást: A pénzbeli támogatásra a székesfehérvári időskorú személy a 

65. életévének betöltésétől kezdődően kérelemre, naptári 
évenként egy alkalommal jogosult. 

 
Támogatottak köre: A támogatásra az a személy jogosult, aki a 65. életévét 

betöltötte és a Székesfehérvári időskorú személyek települési 
támogatása iránti kérelem benyújtásakor a bejelentett 
lakóhelye székesfehérvári lakóhely.  

  
 Székesfehérvári lakóhely: a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásában Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város közigazgatási területén bejelentett lakóhely. 

 
A támogatás rendszeressége: a 65. életévének betöltésétől kezdődően kérelemre, naptári 

évenként egy alkalommal, egy összegben folyósított, vissza 
nem térítendő. 

 
 A székesfehérvári időskorú személy a pénzbeli támogatásra 

irányuló kérelmét a 65. életéve betöltése évében a 65. életéve 
betöltését követő naptól számított hatodik hónap utolsó 
napjáig terjesztheti elő. 

 
 A székesfehérvári időskorú személy a pénzbeli támogatásra 

irányuló kérelmét a 65. életéve betöltése évét követő években 
az év folyamán bármikor előterjesztheti. 

 
Támogatás fajtája: pénzbeli támogatás 
 
Eljárási illeték mértéke: Az eljárás költség- és illetékmentes 
 
Ügyintézési határidő: 8 nap (sommás eljárásban) 
 
 
 



Készült: 2019. február 25. 

Az eljárás során alkalmazott jogszabályok: 
 - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény, 
 - a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, 
 - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény, 
 - a Székesfehérvári Születési Települési Támogatás Program, 

valamint a Székesfehérvári Időskorú személyek Települési 
Támogatása Program keretében nyújtott pénzbeli és 
természetbeni ellátások biztosításának szabályairól szóló 
7/2019. (II.26.) 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 (Ügyfélkapun keresztül) a Rendelet 3. 
mellékletében szereplő formanyomtatványon. 

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


