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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

 

19/2022. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 

 

a Székesfehérvári Veszélyhelyzeti Lakásfenntartást segítő Települési Támogatás Programról 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 32. § (3) bekezdésében és 45. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. Értelmező rendelkezések 

1. § 

(1) E rendeletben használt fogalmakat – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szoctv.) meghatározottak szerint 

kell értelmezni. 

(2) E rendelet alkalmazásában 

1. lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvény (a továbbiakban: Nytv.) szerinti fogalom, 

2. tartózkodási hely: a Nytv. szerinti fogalom, 

3. gyermek: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:10. § (1) bekezdése szerinti 

kiskorú, 

4. fiatal felnőtt: az a nagykorú személy, aki a 25. életévét nem töltötte be. 

(3) E rendelet alkalmazásában a gyermekkel egy tekintet alá esik a 

a) 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint 

tanulmányokat folytató fiatal felnőtt, 

b) 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 

tanulmányokat folytató fiatal felnőtt. 

2. A hatáskör gyakorlásának szabályai 

2. § 

A Közgyűlés az e rendelet szerinti települési támogatással kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza 

át. 

3. Általános eljárási rendelkezések 

3. § 

(1) A Székesfehérvári Veszélyhelyzeti Lakásfenntartást segítő Települési Támogatás Program keretében 

nyújtott szociális rászorultságtól függő ellátásra (a továbbiakban: szociális ellátás) való jogosultság 

megállapítása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell előterjeszteni. 

(2) Amennyiben a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem nem az (1) bekezdésben 

foglaltak szerint kerül előterjesztésre, úgy a kérelem előterjesztése napjának az írásban előterjesztett igény 

benyújtásának igazolt napját kell tekinteni, feltéve, hogy a formanyomtatványon történő utólagos 

bejelentés a hiánypótlási felhívásban foglaltak szerint megtörténik. 
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4. § 

A szociális ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell 

a) a jövedelem típusának megfelelő hivatalos igazolást; 

b) jövedelem hiányában az állami foglalkoztatási szervvel elhelyezkedése érdekében történő jelenlegi 

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, 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 gyámhatóság 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) egyedülélő, egyedülálló kérelmező esetében a 2. melléklet szerinti nyilatkozatot; 

j) igazolást a gyermek tartós betegségének vagy súlyos fogyatékosságának tényéről; 

k) az egyetemes villamosenergia-szolgáltató kérelmező nevére szóló hivatalos dokumentumát a 

villamosenergia lakossági piaci áron történő vételezésének tényéről, valamint a villamosenergia 

lakossági piaci áron történő igénybevételének összegéről; 

l) az egyetemes földgázszolgáltató kérelmező nevére szóló hivatalos dokumentumát a földgáz 

versenypiaci költségeket tükröző áron történő vételezésének tényéről, valamint a földgáz 

versenypiaci költségeket tükröző áron történő igénybevételének összegéről; 

m) kérelmező nevére szóló számlát a tűzifa megvásárlásának tényéről, valamint a kifizetett összegről. 

5. § 

A jövedelemszámításnál irányadó időszakra a Szoctv. eljárási rendelkezései az irányadók. 

6. § 

(1) A kérelem – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – e rendelet hatálybelépését követő hónap első napjától 

terjeszthető elő. 

(2) Amennyiben a kérelem a szociális ellátásra való jogosultság megállapításával egyidejűleg a 7. § (1) 

bekezdés c) pontja szerinti veszélyhelyzeti települési támogatás összegszerű mértékének megállapítására 

irányul, e rendelet hatálybalépését követő naptól terjeszthető elő. 

(3) A kérelem az (1), (2) bekezdésben meghatározott időponttól 2023. február 28-ig terjedő időszakban 

bármikor előterjeszthető. 

(4) A szociális ellátásra való jogosultság – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kérelem előterjesztése 

hónapjának első napjától 2023. február 28-ig terjedő időszakra kerül megállapításra. 

(5) A (2) bekezdésben foglalt esetben a szociális ellátásra való jogosultság a kérelem előterjesztésének 

napjától 2023. február 28-ig terjedő időszakra kerül megállapításra. 

(6) A 7. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt veszélyhelyzeti települési támogatás a (4) bekezdés 

szerinti időszakban legfeljebb havi rendszerességgel pénzbeli ellátásként kerül kifizetésre. 
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(7) A 7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti veszélyhelyzeti települési támogatás egyszeri, egyösszegben 

folyósított pénzbeli ellátás. 

(8) A pénzbeli ellátás kifizetése a jogosult részére postai úton vagy – a jogosult kérelmére – pénzintézetnél 

vezetett lakossági folyószámlára utalással történik. 

(9) Az Alba Bástya Család-és Gyermekjóléti Központ a jogosultsági feltételek meglétét – különösen az 

életvitelszerű székesfehérvári tartózkodás tényét – környezettanulmány útján ellenőrizheti, a fatüzelés 

alkalmazhatóságát ellenőrzi. 

4. A jogosultság feltételrendszere 

7. § 

(1) A szociális ellátásra való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a (2) bekezdésben 

meghatározott személy a szociális helyzete alapján jogosult 

a) villamosenergia szolgáltatáshoz nyújtott veszélyhelyzeti települési támogatásra, 

b) földgázszolgáltatáshoz nyújtott veszélyhelyzeti települési támogatásra, 

c) tűzifa megvásárlását segítő veszélyhelyzeti települési támogatásra. 

(2) A (3) bekezdésben foglalt feltétellel a szociális ellátásra Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, más településen tartózkodási hellyel nem rendelkező és 

életvitelszerűen a bejelentett – a szociális ellátásra való jogosultsággal érintett – székesfehérvári 

lakóhelyén élő 

a) egyedülélő személy vagy 

b) gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő vagy 

c) legalább négy gyermek után családi pótlékban részesülő család tagja 

jogosult. 

(3) A polgármester megállapítja a szociális ellátásra való jogosultságot, amennyiben a kérelmező 

a) a 6. § (4) bekezdésben meghatározott időszak legalább egy hónapjában a villamosenergiát lakossági 

piaci áron vételezte vagy 

b) a 6. § (4) bekezdésben meghatározott időszak legalább egy hónapjában a földgázt versenypiaci 

költségeket tükröző áron vételezte vagy 

c) 2022. július 15. napját követően tűzifavásárlást végzett és rendelkezik fatüzelésű fűtőberendezéssel, 

feltéve, hogy a (2) bekezdés a) pontja szerinti személy jövedelme, illetve a (2) bekezdés b)–c) pontja 

szerinti család egy főre jutó havi jövedelme a 115 000 forintot nem haladja meg. 

(4) Az (1) bekezdés szerinti veszélyhelyzeti települési támogatások együttesen is igénybe vehetők. 

(5) A jogosult a veszélyhelyzeti települési támogatást kizárólag egy lakásra veheti igénybe. 

8. § 

(1) A szociális ellátásra való jogosultságról a polgármester határozattal dönt. 

(2) A polgármester külön határozattal dönt a 7. § (1) bekezdésben foglalt veszélyhelyzeti települési 

támogatások összegéről. 

(3) A szociális ellátásra való jogosultságot megállapító döntést követően a 7. § (1) bekezdésben foglalt 

veszélyhelyzeti települési támogatások összegszerű mértékének megállapításához külön kérelmet nem 

kell előterjeszteni, az igénybejelentéshez kizárólag a 4. § k-m) pontjában meghatározott igazolások 

benyújtására van szükség. 

(4) A (3) bekezdésben foglalt igazolások a fizetési határidőig, a tűzifa megvásárlását igazoló számlák 

bármikor benyújthatók. 



4 

(5) A 9. § (3) bekezdésben meghatározott támogatási összeg megállapítására egyidejűleg több számla is 

benyújtható. 

9. § 

(1) A 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti veszélyhelyzeti települési támogatás összege az egyetemes 

villamosenergia-szolgáltató kérelmező nevére szóló hivatalos dokumentumban szereplő, a 

villamosenergia lakossági piaci áron történő igénybevételének összege, de legfeljebb havi 5 000 forint; 

(2) A 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti veszélyhelyzeti települési támogatás összege az egyetemes 

földgázszolgáltató kérelmező nevére szóló hivatalos dokumentumban szereplő, a földgáz versenypiaci 

költségeket tükröző áron történő igénybevételének összege, de legfeljebb havi 15 000 forint; 

(3) A 7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti veszélyhelyzeti települési támogatás összege kérelmező nevére 

szóló, a tűzifa megvásárlását igazoló számlán szereplő kifizetett összeg, de legfeljebb 75 000 forint. 

(4) A támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell megállapítani. 

5. Adatkezelés 

10. § 

(1) Az önkormányzat a pénzbeli ellátásra való jogosultság megállapítása és folyósítása érdekében az 1. 

melléklet szerinti formanyomtatványon szereplő adatokat, a 4. § szerint csatolt dokumentumokban 

szereplő adatokat és a hatósági eljárás során keletkezett egyéb adatokat a kérelem előterjesztését követő 5 

évig, a pénzbeli ellátás kifizetéséhez szükséges adatokat 8 évig kezeli. 

(2) Az adatok megismerésére Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala e feladattal 

megbízott munkatársai jogosultak. 

6. Záró rendelkezések 

11. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 Dr. Cser-Palkovics András  Dr. Bóka Viktor 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

Záradék: 

A rendeletet 2022. augusztus 18. napján kihirdettem: 

 

 

 

 Dr. Bóka Viktor 

 címzetes főjegyző 
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Érkezett:_____________  

Átvevő:______________ 1. melléklet a 19/2022. (VIII. 18.)  

Ügyintéző:___________ önkormányzati rendelethez 

Előzmény:___________ 

FORMANYOMTATVÁNY 

SZÉKESFEHÉRVÁRI VESZÉLYHELYZETI LAKÁSFENNTARTÁST SEGÍTŐ 

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 
 

Kérelmező adatai: 

Kérelmező neve:________________________________ születési neve: 

____________________________________ 

Születési helye:___________________________ idő: _____________ év  __________________hónap  

_________nap. 

Anyja születési neve:_____________________________ kérelmező állampolgársága: 

   

Kérelmező Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám): -- 

Lakóhelye:    

____________________________________________________________________________________ 

Tartózkodási helye:  

  (A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett 

lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni.) 

 

Nyilatkozat a kérelmező és a vele együttélő családtagokról 

 

 

Neve és születési 

neve 

Születési helye, 

ideje 
Anyja neve Állampolgársága 

Társadalombiz

to-sítási 

Azonosító Jele 

(TAJ) 

Kérelmező 

 
       

Házastárs/ 

Bejegyzett élettárs1 

/Élettárs2 

       

Gyermekei 

 
       

 

 

       

 

 

       

      

 

 

 
1 2009. évi XXIX. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében. 
2 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja értelmében. 
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Kérem, hogy a pénzbeli támogatást3 

  postai úton lakóhelyemre   vagy   bankszámlára történő átutalással 

szíveskedjenek kifizetni. 

Banki átutalás esetén:    (számlavezető bank neve) 

-- 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek4. 

 

Székesfehérvár, ……..…..év…………………..hó ……nap 

 

.................................................... 

kérelmező aláírása  

 
3 A megfelelő X-szel jelölendő! 
4 A megfelelő aláhúzással jelölendő! 
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Jövedelmi adatok 

a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről 

A jövedelmek típusai 
A kérelmező 

jövedelme 

A kérelmezővel 

közös 

háztartásban 

élő házastárs 

(bejegyzett 

élettárs/élettárs) 

jövedelme 

A 

kérelmezővel 

közös 

háztartásban 

élő egyéb 

rokon 

jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, 

munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló 

egyéb jogviszonyból származó jövedelem 

és táppénz 

    

2. Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és más önálló 

tevékenységből származó jövedelem 

    

3. Nyugellátás, megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásai 

(például rokkantsági ellátás, 

rehabilitációs ellátás), korhatár előtti 

ellátás, szolgálati járandóság, 

balettművészeti életjáradék, átmeneti 

bányászjáradék, időskorúak járadéka, a 

nyugdíjszerű rendszeres szociális 

ellátások emeléséről szóló jogszabály 

hatálya alá tartozó ellátás 

    

4. A gyermek ellátásához és 

gondozásához kapcsolódó támogatások 

[különösen: gyermekgondozási díj 

(GYED), gyermekgondozási segély 

(GYES), gyermeknevelési támogatás 

(GYET), családi pótlék, gyermektartásdíj, 

árvaellátás] 

    

5. Önkormányzat, járási hivatal és 

munkaügyi szervek által folyósított 

rendszeres pénzbeli ellátások 

    

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott 

tartás-, ösztöndíj, 

értékpapírból/bérbeadásból származó 

jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 

    

7. A család összes nettó jövedelme  

 

    

8. A család összes nettó jövedelmét 

csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj 

összege) 

    

 

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-6. pontjában feltüntetett jövedelmek 

valódiságának igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a gyermekgondozási segély 

(GYES) igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a gyermeknevelési 

támogatás (GYET) és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását. 
 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ................................. Ft/hó. 

 

 

A veszélyhelyzeti lakásfenntartást segítő települési támogatással kapcsolatos adatkezelésről szóló Adatkezelési 

tájékoztató megtalálható a www.szekesfehervar.hu/adatvedelem oldalon. 

http://www.szekesfehervar.hu/adatvedelem
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2. melléklet a 19/2022. (VIII. 18.)  

önkormányzati rendelethez 

 

 

  

NYILATKOZAT 
 

 

Alulírott (név)    

Születési hely, idő:    

TAJ szám:   

Anyja neve:    

Lakóhely:    

Tartózkodási hely:    

szám alatti lakos anyagi felelősségem tudatában nyilatkozom5, hogy  

□ gyermekemet/gyermekeimet6 egyedülállóként nevelem és élettársi kapcsolatban nem élek. 

□ élettársi kapcsolatban nem élek. 

 

Az egyedülállósági nyilatkozatot a Székesfehérvári Veszélyhelyzeti Lakásfenntartást segítő Települési Támogatás 

Programról szóló önkormányzati rendeletben foglalt szociális ellátás igényléséhez tettem. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 64. § (2) bekezdése 

alapján az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy 

elhallgat - ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 66. § (2) bekezdésében vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában 

meghatározott ok áll fenn -, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 105. § (2) bekezdésében foglalt 

ok hiányában adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható. 

Az Ákr. 77. § (2) bekezdése értelmében az eljárási bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, legmagasabb 

összege - ha törvény másként nem rendelkezik - természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy 

egyéb szervezet esetén egymillió forint. Az Ákr. 77. § (3) bekezdése alapján az eljárási bírság kiszabásánál a hatóság 

figyelembe veszi a jogellenes magatartás súlyát, - ha az erre vonatkozó adatok rendelkezésre állnak - az érintett 

vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, továbbá az eljárási bírságnak ugyanabban az eljárásban történő ismételt 

kiszabása esetén az előző bírságolások számát és mértékét. 

 

A fentiekben foglalt jogkövetkezményeket tudomásul vettem. 

 

 

Székesfehérvár,    

 

 

 

   

 nyilatkozattevő aláírása 

 

 

 

 

 
5 A megfelelő nyilatkozat töltendő ki! 
6 A megfelelő aláhúzással jelölendő! 


