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 Székesfehérvári Veszélyhelyzeti Települési Szociális  
 Krízistámogatás: 
 
 
Támogatás célja: az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 

okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek 
enyhítésére a veszélyhelyzeti korlátozó intézkedésekkel érintett 
vendéglátó és szálláshely-szolgáltatási szektorban foglalkoztatott, anyagi 
segítségre szoruló személyek szociális biztonságának megőrzése. 

 
 
Jogosultsági feltételek: Aki 
 

a) Fejér megyei munkavégzési helyen vendéglátó vagy szálláshely-
szolgáltatást végző munkáltatónál folytatott keresőtevékenységét 2020. 
november 1. – 2021. február 2. közötti időszakban elveszítette, 

b) 2020. november 1. és 2021. január 31. napja közötti időszakban 
legalább mindösszesen 30 nap időtartamban keresőtevékenységet 
folytatni önhibáján kívül nem tudott, 

c) elhelyezkedése érdekében aktív álláskeresési tevékenységet folytatott, 
és 

d) családjában a kérelem előterjesztését megelőző hónapban az egy főre 
jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 500 %-át (2021. évben 142.500,- Ft) nem haladja meg. 

 
 
Hatáskör gyakorlója: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere 
 
Ki igényelheti a támogatást: A Rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott jogosultsági 

feltételeknek megfelelő Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy érvényes 
tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen 
Székesfehérváron élő természetes személy 

 
Értelmező rendelkezések: aktív álláskeresési tevékenység: a keresőtevékenység 

folytatása érdekében az állami foglalkoztatási szerv 
segítségével vagy egyénileg végzett cselekvő magatartás, 

 
 keresőtevékenység: bármilyen jogcímen jogszerűen végzett 

személyes közreműködés  
 
Jogosultság ellenőrzése: A gondozó család jövedelmi helyzetének, valamint kérelmező 

rendkívüli élethelyzetének vizsgálata alapján. 
(keresőtevékenység megszűnésének időpontja; aktív 
álláskeresési tevékenység vizsgálata; korábbi munkáltató 
tevékenységének ellenőrzése) 

 
A támogatás rendszeressége: egyszeri, egyösszegben folyósított, vissza nem térítendő 

pénzbeli ellátás 
 
Eljárási illeték mértéke: Az eljárás költség- és illetékmentes 
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Ügyintézési határidő: sommás eljárásban 8 napon belül 
  
 amennyiben a kérelem hiányosan kerül előterjesztésre abban 

az esetben 60 nap (teljes eljárás) 
 
Csatoltandó dokumentumok: a Rendelet 9. § (1) bekezdés a)-k) pontjában meghatározott 

dokumentumok – kérelmező családi viszonyaira figyelemmel, 
kérelmezővel együtt élő, az Szt. szerinti közeli hozzátartozó 
vonatkozásában 

 
 a jövedelem típusának megfelelő, hivatalosan kiállított 

igazolást, 
 jövedelem hiányában az állami foglalkoztatási szervvel 

elhelyezkedése érdekében történő együttműködésről szóló 
hatósági bizonyítványt, 

 jövedelmet terhelő letiltás esetén a letiltás jogcímének és a 
jövedelmet terhelő letiltás nettó összegének igazolását, 

 eltartott rokon részére teljesített tartásdíj összegéről szóló 
bírósági határozatot, valamint hitelt érdemlő igazolást a 
teljesített tartásdíj összegéről, 

 árvaság, félárvaság esetén az árvaellátást megállapító 
határozatot, valamint igazolást az ellátás összegéről, 

 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, 

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

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

 egyedülálló kérelmező esetében a 2. melléklet szerinti 
nyilatkozatot az egyedülállóság tényéről, 

 igazolást a gyermek tartós betegségének vagy súlyos 
fogyatékosságának tényéről, 

 nyilatkozatot a Rendelet 4. § (2) bekezdés b) és c) pontja 
szerinti tényekről. 

 
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 Szociális 

Krízistámogatás Program keretében nyújtott pénzbeli ellátás 
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biztosításának szabályairól szóló 6/2021. (II. 1.) 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) 
  
 Veszélyhelyzet idején: 
 Hétfő: - 
 Kedd: - 
 Szerda: 800-1200; 1300-1800 
 Csütörtök: - 
 Péntek: - 

 

 Veszélyhelyzeten kívüli időszakban: 
 Hétfő: 800-1200; 1300-1600 
 Kedd: - 
 Szerda: 800-1200; 1300-1800 
 Csütörtök: 
 Péntek: 800-1200 
 


