
Készült: 2020. július 22. 

  
 
 Székesfehérvári Veszélyhelyzeti Települési Támogatás: 
 
 
Támogatás célja: Székesfehérvári veszélyhelyzeti települési támogatásra a székesfehérvári 

álláskereső jogosult, ha 
 

a) a Székesfehérvári Veszélyhelyzeti Települési Támogatás 
Program keretében nyújtott pénzbeli ellátás megállapítására 
irányuló kérelmét az álláskeresési ellátás megszűnését követő 15 
napon belül előterjeszti, és 

b) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át nem haladja 
meg. 

 
 
Hatáskör gyakorlója: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere 
 
Ki igényelheti a támogatást: A székesfehérvári veszélyhelyzeti települési támogatás iránti 

kérelmet a székesfehérvári lakóhellyel rendelkező álláskereső 
jogosult előterjeszteni. 

 
Értelmező rendelkezések: székesfehérvári lakóhely: a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásában Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város közigazgatási területén bejelentett lakóhely, 

 
 székesfehérvári álláskereső: az a székesfehérvári lakóhellyel 

rendelkező személy, akinek  
 
  keresőtevékenysége a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 40/2020. (III.11.) Korm.rendelet hatályba lépését 
követően, de legkésőbb 2020. augusztus 31. napjáig szűnt 
meg, és 

 
  elhelyezkedése érdekében az illetékes járási hivatallal 

együttműködik, és 
 
  álláskeresési ellátását kimerítette, és 
 
  keresőtevékenységet nem folytat. 
 
Támogatottak köre: A rendelet hatálya kiterjed a Székesfehérvári Veszélyhelyzeti 

Települési Támogatás Program keretében nyújtott pénzbeli 
ellátás tekintetében az értelmező rendelkezések szerinti 
székesfehérvári álláskeresőre. 

 
Jogosultság ellenőrzése: A gondozó család jövedelmi helyzetének, valamint kérelmező 

rendkívüli élethelyzetének vizsgálata alapján. 
(keresőtevékenység megszűnésének időpontja; az illetékes 
járási hivatallal fennálló aktív együttműködése, valamint az 
álláskeresési ellátás kimerítésének időpontja) 
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A támogatás rendszeressége: egyszeri, egyösszegben folyósított, vissza nem térítendő 
pénzbeli ellátás 

 
Eljárási illeték mértéke: Az eljárás költség- és illetékmentes 
 
Ügyintézési határidő: a kérelem beérkezését követően soron kívül, de legkésőbb 15 

napon belül 
  
 amennyiben a kérelem hiányosan kerül előterjesztésre abban 

az esetben 60 nap (teljes eljárás) 
 
Csatoltandó dokumentumok: a Rendelet 10. § a)-k) pontjában meghatározott 

dokumentumok 
 
 - kérelmező részéről hiánytalanul kitöltött a Rendelet 1. 

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 2. számú 
mellékletében rögzített nyilatkozat, 

 - Formanyomtatványon megtett nyilatkozatát arról, hogy a 
kérelem előterjesztésekor keresőtevékenységet folytat vagy 
nem folytat, 

 - rendkívüli élethelyzet igazolása (Rendelet 10. § k) pontban 
rögzített igazolások). 

 
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 Székesfehérvári Veszélyhelyzeti Települési Támogatás 

Program keretében nyújtott pénzbeli ellátás biztosításának 
szabályairól szóló 16/2020. (IV.20.) 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). 
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Ügyfélfogadás helye és ideje: Székesfehérvár, Kossuth Lajos utcai bejárat (Ügyfélszolgálat) 
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