
Települési támogatások 

A támogatás  

elnevezése 
Mikor kérhető? 

Mennyi időre 

szól a 

támogatás? 

Mekkora 

 összeg  

ítélhető meg? 

Lakhatáshoz  

kapcsolódó  

rendszeres 

kiadásokhoz 

nyújtott  

települési  

támogatás:  

elektromos áram,  

hulladékszállítási 

díj,  

víz- és szennyvíz-

csatorna díj és 

tüzelő  

vásárlására 

adható  

támogatás. 

1. Ha a kérelmezővel közös háztartásban élők 1 

főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el 

 - család esetén a mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 250%-át; 

- egyedülálló szülő esetén a mindenkori 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-

át, vagy 

 6 hónapra 

kerül 

megállapítás

ra, ezután új 

kérelem 

nyújtható be 

Rászorultságtól 

függően havi 

1000 Ft/hótól 

10.000Ft/hóig 

2. Ha a kérelmező nyugdíjkorhatár előtti 

ellátásra jogosult, vagy 

3. Ha a kérelmező rehabilitációs vagy 

rokkantsági ellátására jogosult, vagy 

4. Ha a kérelmező fogyatékossági támogatásra 

jogosult, vagy 

5. Ha a kérelmező aktívkorúak ellátásra 

jogosult. 

Tüzelővásárlásra,  

lakásköltségekre  

adható települési  

támogatás 

Ha a kérelmezővel közös háztartásban élők 1 

főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el 

 - család esetén a mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 250%-át; 

- egyedülálló szülő esetén a mindenkori 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-

át. 

Egyszeri,  

egy összegű  

támogatás 

Rászorultságtól 

függően 

Előre nem 

tervezhető 

kiadásokra (pl: 

kórházi 

kezelés)nyújtott 

települési 

támogatás 

Ha a kérelmezővel közös háztartásban élők 1 

főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el 

 - család esetén a mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 250%-át; 

- egyedülálló szülő esetén a mindenkori 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-

át. 

Egyszeri,  

egy összegű  

támogatás 

Rászorultságtól 

függően 

Iskolai  

tanévkezdésre 

nyújtott települési 

támogatás 

Ha a kérelmezővel közös háztartásban élők 1 

főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el 

 - család esetén a mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 250%-át; 

- egyedülálló szülő esetén a mindenkori 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-

át. 

Egyszeri, 

 egy összegű 

 támogatás 

Rászorultságtól 

függően 



 
 

 
 

A gyermekek étkezéséhez nyújtott térítési díjkedvezményt,  illetve  a teljes 

díjmentességet az ellátás biztosító intézmény (bölcsőde, óvoda, általános 

iskola...stb) vezetőjénél lehet kérelmezni. 

Települési támogatás iránti igényt azonos lakcímen élők évente legfeljebb 2 

alkalommal nyújthatnak be. Ez alól a temetési költségekhez és a 

gyógyszerköltségekhez történő hozzájárulás kivétel, melyek kettőnél többször 

kérelmezhetőek. 

A települési támogatások iránti kérelmet a Látrányi Közös Önkormányzati 

Hivatalba kell beadnia, az erre rendszeresített formanyomtatványon. Minden 

kérelem esetén igazolni kell az alábbiakat: személyi azonosító adatok; családi 

viszonyok; eltartottak száma; a tartásra kötelezetteket; a jövedelmi és vagyoni 

helyzet. 

A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a szociális ügyintéző 

ellenőrizheti. 

Az, akinek kérelme kedvező elbírálásban részesül, a következőket köteles 

Temetési  

költségekhez való 

 hozzájárulás 

Jövedelemre való tekintet nélkül kérhető. A 

haláleset beálltát követő 60 napon belül be kell 

nyújtani a kérelmet, később nem igényelhető! 

Egyszeri,  

egy összegű  

támogatás 

20.000 Ft. 

Rendkívüli települési támogatás 

Gyógyszer 

támogatás 

Ha a kérelmezővel közös háztartásban élők 1 

főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el 

 - család esetén a mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 250%-át; 

- egyedülálló szülő esetén a mindenkori öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének 300%-át;  

és a kérelmező nem jogosult sem alanyi, sem 

normatív jogcímen közgyógyellátási 

igazolványra. 

Egyszeri,  

egy 

összegű 

támogatás 

Rászorultságtól 

függően  

1.000 

Ft./alkalomtól  

28.500 

Ft./alkalomig. 

Létfenntartást  

veszélyeztető  

élethelyzetben  

adható támogatás 

A támogatásra való jogosultság illetve a támogatás összegének 

meghatározása  

az önkormányzat hatásköre. 



megtenni: 

- lakókörnyezetét, az általa lakott házat és udvarát, kertjét és a háza előtti 

járdát tisztán tartja; 

- a jogosultságát érintő tények és körülmények megváltozásáról 15 napon 

belül értesíti. 

A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátást megszüntetésre kerül, 

az igénybevevőt pedig kötelezik a megítélt összeg visszafizetésére. 

  

 


