
Létfenntartási települési támogatás 
 

Létfenntartási települési támogatásban részesíthető, aki létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe 
került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd. 
 
Létfenntartási önkormányzati segélyben részesíthető az a személy, aki: 
a) tartósan beteg és ebből eredően jövedelem kiesése keletkezik, 
b) betegsége miatti eseti gyógyszerköltségek megfizetése megélhetését veszélyezteti, 
c) elemi kár, baleset, vagy bűncselekmény sértettje, és anyagi segítségre szorul, 
d) közüzemi díjhátralékát önhibáján kívül kiegyenlíteni nem tudja, 
e) nagyobb összegű, előre nem látható vagy tervezhető jelentős többletkiadások merülnek fel, melyet 
önhibáján kívül teljesíteni képtelen, 
f) egyéb, különös méltánylást érdemlő, nem szabályozható helyzetbe kerül. 
 
Létfenntartási települési támogatás a fent meghatározott feltételek fennállása esetén akkor állapítható 
meg, ha a kérelmező, illetve családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg: 
a) családok esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, 
b) egyedülálló illetve gyermekét(gyermekeit) egyedül nevelő szülők esetében az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 
 
A Szociális Bizottság súlyos betegség, tartós kórházi ápolás, elemi kár és baleset esetén a 
meghatározott jövedelemhatártól eltérhet. 
 
A létfenntartási települési támogatás összege évente nem haladhatja meg: 
a) kiskorú gyermeket vagy gyermekeket nevelő családok esetén gyermekenként a mindenkori öregségi 
nyugdíj összegének másfélszeresét, 
b) egyéb esetekben, családonként vagy egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének kétszeresét. 
 
A Szociális Bizottság elemi kár vagy baleset esetén az (1) bekezdésben meghatározott támogatás 
összegétől eltérhet. 
 
Létfenntartási települési támogatás egyszeri alkalommal és időszakos támogatásként is megállapítható. 
Az időszakos támogatásként megállapított létfenntartási önkormányzati segély negyed és félévre 
szólhat és havonta fizetendő. 
Létfenntartási települési támogatás készpénzben, vagy más módon is nyújtható (élelmiszer, 
közműhátralék stb.) 
 
Létfenntartási és gyermeknevelési települési támogatást kérelmező munkanélküli személy köteles a 
közmunkaprogramokban együttműködni az önkormányzattal. Az együttműködés megtagadása esetén 
létfenntartási települési támogatásból az igénylőt egy évre ki kell zárni. 
A települési támogatások együttes feltétele, hogy a kérelmezőnek helyi- és gépjárműadó tekintetében 
ne legyen 365 napot meghaladó tartozása, továbbá az önkormányzat felé egyéb lejárt tartozása. 
 
A kérelemhez az alábbi mellékleteket kell csatolni: 
 
(1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a vele azonos 
lakásban élő, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozói 
személyi adataira, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatot becsatolni. Köteles 
továbbá a rendeletben előírt tartalmú igazolásokat – illetve ezek hivatalból történő beszerzéséhez 
szükséges hozzájárulásokat – mellékelni. 
(2) A jövedelem számításánál irányadó időszak és az igazolások módja: 
a) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó 
jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelme, 



b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem 
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlaga, 
c) alkalmi munkából származó jövedelem esetén személyes nyilatkozat a havi nettó átlagos 
jövedelemről, 
d) munkanélküli járadékban részesülőknél a megállapító határozat másolatának és az utolsó 3 havi 
csekkszelvény becsatolásával az előző háromhavi átlag alapján számított nettó jövedelem, 
e) nyugdíjak, egyéb járadékok esetében a tárgyhavi vagy előző havi szelvény, illetve átutalási 
folyószámlára utalás esetén az eredeti pénzintézeti számlakivonat bemutatása, vagy a folyósító szerv 
igazolása a teljes havi összegről, az eredeti nyugdíjösszesítő bemutatása mellett legalább évente egy 
alkalommal történő becsatolásával, 
f) vállalkozók esetében a NAV igazolása az előző évi személyi jövedelemadó alapjáról és személyes 
nyilatkozat a vállalkozási forma megjelölésével – az előző 3 hónap nettó jövedelem átlagáról, 
g) egyéb rendszeres (ingatlan bérbeadásából származó stb.) jövedelmek esetén az előző 3 hónap nettó 
bevételének átlagáról szóló igazolás, 
h) tartásdíj esetében – az utolsó 3 hónap ténylegesen megfizetett tartásdíj összegének átlaga – a szülők 
közötti egyezség jóváhagyásáról, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítélet, vagy 
mindkét szülő és két tanú által aláírt teljes bizonyító erejű magánokirat bemutatása mellett a 
ténylegesen fizetett tartásdíj utolsó három havi átvételi elismervénye - , postai feladóvevénye, 
i) egyéb, nem rendszeres jövedelmek esetében a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap egy 
havi átlaga, 
j) ösztöndíj esetében a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt kapott ösztöndíj 1/12-ed része. 
 
(3) Amennyiben a szociális ellátást igénylő személy és nagykorú – oktatási intézmény nappali 
tagozatán tanulmányokat nem folytató – családtagja munkanélküli, kérelméhez csatolni kell az 
illetékes munkaügyi központ igazolását, miszerint munkanélküli ellátásban nem részesül és számára 
megfelelő munkát nem tudnak felajánlani. 
 
(4) Kérelmező társadalombiztosítási azonosító jeléről szóló igazolás (TAJ számot tartalmazó kártya) 
 
Az eljárás illetéke: illetékmentes 
 
Ügyintézési határidő: 21 nap 
 
I. fokon döntést hozó szerv: Szociális Bizottság 
II. fokon döntést hozó szerv: Képviselő-testület 
 
 


