Települési támogatás megállapítása
A támogatásokat minden esetben kérelmezni kell. A kérelmeket az Önkormányzati
Hivatalhoz kell benyújtani az erre kijelölt formanyomtatványokon. A nyomtatványok
megtalálhatóak hivatalunkban és a város honlapján is.
A kérelmekhez a következő dolgokat kell csatolni: a jövedelemre, munkaviszonyra,
vagyoni helyzetre, tanulói-, hallgatói jogviszonyra, egészségi állapotra, munkaképesség
megváltozására, társadalombiztosítási jogviszony időtartamára, közmű kiadásokra, együtt élő
családtagok személyi adataira, családi állapotra, lakás- és lakással kapcsolatos adatokra,
valamint az ellátás érdemi elbírálásához szükséges egyéb adatokra vonatkozó nyilatkozatokat
és igazolásokat, elemi kár bekövetkezése esetén az elemi kárt igazoló szakhatósági
jegyzőkönyvet, rendkívüli települési támogatás esetén a kórházi igazolásokat.
Önkormányzatunknál a következő támogatások igényelhetőek:
Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás
A lakhatáshoz kapcsolódó támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a lakás, vagy
nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres költségeik
viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
A formanyomtatványon fel kell tüntetni az egy háztartásban élők személyes, illetve jövedelmi
adatait. A lakás méretére vonatkozóan is nyilatkozatot kell tenni. A kérelem egy
vagyonnyilatkozattal zárul. A támogatás összege 4000 Ft illetve 6000 Ft lehet. A támogatást
az önkormányzat minden esetben a szolgáltatónak folyósítja.
6000 Ft támogatást kap az a személy, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó
havi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét
( jelenleg ez 28.500,- Ft), és nem rendelkezik vagyonnal.
Vagyonnak minősül az az ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, illetve pénzforgalmi
szolgáltatónál kezelt összeg, amely nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének harmincszorosát(jelenleg 855 000 Ft), vagy együttesen számított értékük nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mimimumának nyolcvanszorosát(jelenleg 2 280 000 Ft), de
ekkor nem kell beleszámolni azt az ingatlant, amiben az érintett személy életvitelszerűen
lakik, illetve azon jogokat amelyek ezek az ingatlan állnak fenn, továbbá a
mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott járművet.
4000 Ft támogatást kap az a személy,akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó
havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét de nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750,-Ft), és
nincs vagyona.
Támogatást csak az kaphat, aki rendelkezik az önkormányzati rendeletben meghatározott
hulladéktároló edénnyel.

A támogatás a következő költségek viselésében jelent segítséget: szemétszállítás, villanyáram,
vízfogyasztás, gázfogyasztás.
A jogosultág megállapítása a Településfejlesztési Bizottság hatáskörébe tartozik.
A megállapított támogatás a kérelem beadás hónapjának első napjától a tárgyév december 31ig tart. A Bizottság döntése ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
A Képviselő-testület minden évben ösztöndíjrendszer keretében támogatást nyújt azon
hátrányos helyzetű fiatalok számára, akik felsőoktatási intézményben tanulnak.
Pályázni a következő internetes oldalon lehet:
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica2
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Rendkívüli települési támogatás
A támogatást kérelmezheti, az a szociálisan rászoruló személy, akinek létfenntartást
veszélyeztető helyzetben kerül, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, illetve
a családja létfenntartásáról másképp nem tud gondoskodni. Szociálisan rászorult az a személy,
akinek a kérelem benyújtását megelőző hónapban az 1 főre számított családi jövedelme - az
öregségi nyugdíj legkisebb összegét, egyedül élő esetén a 150 %-át - nem haladja meg.
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A kérelmeket mindig egyedi mérlegelés alapján bírálják el. A támogatással kapcsolatos
hatáskört a Településfejlesztési Bizottság gyakorolja.
Eltemettetéshez kapcsolódó települési támogatatás
A támogatás évente egy alkalommal állapítható meg és kamatmentes. A támogatással
kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja. A maximum összeg az öregségi nyugdíj
minimum összegének kétszerese, tehát jelenleg 57 000 Ft. A támogatásra való jogosultsághoz
a következő feltételeknek kell megfelelni:
-

a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimum
összegének kétszeresét
a temetési költés kifizetése veszélyezteti saját vagy családja létfenntartását
rendelkezik olyan jövedelemforrással, ami garanciát jelent a visszafizetésre.
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Nem részesíthető támogatásban, aki korábbi ilyen jellegű támogatást nem - vagy
késedelmesen fizette vissza, vagy akinek vele közös háztartásban élő családtagja már igénybe
vett ilyen támogatást a tárgyévben.

