RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
(1993. évi III. tv. ,4/2015. (II. 28.) Ör. rendelet)
Ügyintézés:
Ügyintéző:
Telefon:
E-mail:

I. emelet 30.
Bakonyi Lucia
361-444/103
bakonyi.lucia@oroszlany.hu

Ügyintézési határidő: 21 nap
A kérelemhez csatolni kell:
- a kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedelméről szóló igazolásokat (a
kérelem benyújtását megelőző hónap bevételeiről),
- a rendkívüli élethelyzet igazolására szolgáló iratokat, valamint
- a kérelmező és családtagjainak személyes iratait (személyi igazolvány, lakcímkártya,
TAJ kártya)
A támogatás az alábbi nettó jövedelemhatár esetén vehető igénybe:
Egyedül élő vagy egyedülálló esetén: 57.000 Ft
Család esetén: 42.750 Ft/fő
A különleges méltánylást érdemlő eseteket Oroszlány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 4/2015. (II.28.) Önkormányzati rendelete tartalmazza:
„7. § (1)
Az önkormányzat rendkívüli települési támogatást nyújt az Sztv. 45. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján annak a szociálisan rászorult személy részére, aki
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakos vagy tartós
létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre számított havi jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló
esetén 200 %-át nem haladja meg.
(2)
Az (1) bekezdéstől eltérően rendkívüli települési támogatás állapítható meg
továbbá, amennyiben a kérelmező:
a) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul,
b) egy hónapot meghaladóan önhibáján kívül ellátás nélkül marad,
c) hirtelen fellépő betegsége miatt legalább 8 napos ápolásra szorul, továbbá súlyos
vagy életveszélyes sérüléssel járó baleset esetén,
d) családfenntartójának, vagy közeli hozzátartozójának halála következik be és nincs
életbiztosítása,
e) munkaviszonya önhibáján kívül, a munkáltató felmondása által szűnik meg, mely
állapot a munkahely elvesztését követő 30 napon belül vehető figyelembe,
f) önhibán kívül bekövetkezett, lakhatását szolgáló épületet elpusztító, vagy e
rendeltetésszerű használatát akadályozó elemi kár ( pl. tűz, szél- ill. hóvihar, belvíz,
más időjárási károsító hatás, stb.), illetőleg meghibásodás (pl. csőtörés,
gázrobbanás, elektromos meghibásodás, stb.) miatt nem tervezett rendkívüli
kiadásra kényszerül, és nincs biztosítása
g) a lakáshasználati joga megszűnik, hajléktalanná válik,

és az egy főre számított havi családi jövedelemhatára az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén a 250%-át nem haladja
meg.
(3)
A rendkívüli települési támogatás összege alkalmanként legkevesebb 3.000,- Ft.
(4)
A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon
rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 90 napon belül
ismételten benyújtott kérelemre, vagy hivatalból indult eljárásra települési támogatás –
kivéve az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén
– nem állapítható meg.
(5)
A rendkívüli települési támogatás elsősorban természetbeni szociális ellátás
formájában, elsősorban Erzsébet-utalvány, élelmiszer és tüzelősegélyként nyújtható.
(6)
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt
rendkívüli települési támogatásra jogosult az eltemettető, ha családjában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
200%-át, egyedül élő esetében annak 300%-át.
(7)
Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt
rendkívüli települési támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség
mértékének 10%-a.
(8)
Az eltemettető az elhunyt közeli hozzátartozó eltemettetésének költségeihez való
hozzájárulására igényelt rendkívüli települési támogatás iránti kérelmét az elhalálozás
napjától számított 60 napon belül nyújthatja be.
(9)
A temetési költségekre tekintettel igényelt rendkívüli települési támogatás
megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről – a kérelmező vagy a
vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére - kiállított számla eredeti
példányát.”

