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Ügytípus Rendkívüli települési támogatás 

  

Ügyintéző neve:  Kiss Imre 

Ügyintéző 

elérhetősége: 

tel.: 29/540-962 

e-mail: kiss.imre@gyal.hu 

Nyomtatvány A kérelem benyújtására formanyomtatvány áll rendelkezésre, amely a Gyáli Polgármesteri 
Hivatalban igényelhető személyesen, vagy letölthető innen. 

A Polgármesteri Hivatal felé a kérelem benyújtása személyesen, postai úton vagy elektronikus 

formában (ügyfélkapun vagy az ügyintéző e-mail címén) is megtehető. 

Ügymenet leírása: Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 

került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli 

települési támogatást nyújt. 

Jogosultsági szabályok:  

Rendkívüli támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át. 

Egyedül élő kérelmező, gyermekét egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő, illetve három vagy 

több gyermekes család esetében, továbbá, ha a családon belül valamely családtag tartós betegsége áll fenn 

rendkívüli támogatás állapítható meg akkor is, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem az (2) 

bekezdésben meghatározott mértéket meghaladja, de nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 150%-át. 

A háziorvos által igazolt rendszeres gyógyszerfogyasztás költsége a család összjövedelméből levonható.  

 

A rendkívüli támogatás éves keretösszege családtagonként 10.000.-Ft, egyedül élő esetén 20.000.-Ft. 

Abban az esetben, ha a rendkívüli települési támogatásra való jogosultság év közben keletkezik, úgy a 

keretösszeg időarányosan illeti meg a jogosultat. Elhunyt családtag eltemettetésének költségeihez való 

hozzájárulásként megállapított rendkívüli támogatás összege 25.000.-Ft. 

 

A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet minden esetben igazolni szükséges. A kérelem a 

rendkívüli élethelyzet bekövetkezésétől számított 30 napon belül, önhibán kívüli akadályoztatás esetén 60 

napon belül nyújtható be.  

 

A Képviselő-testület a rendkívüli támogatást méltányosságból, különösen indokolt esetben nyújthatja, ha 

a kérelmező, illetve a család rendkívüli élethelyzetbe kerül, ami létfenntartását súlyosan veszélyezteti. 

Különösen indokolt a méltányosság gyakorlása, ha ennek hiányában a kérelmező személyeknek az élete,  

testi épsége, egészsége valamint, katasztrófa helyzet, elemi kár következtében létfenntartása kerülne súlyos 

veszélybe. Ezen esetekben az egy alkalommal kifizethető/átutalható rendkívüli támogatás összege nem 

haladhatja meg az 50.000.- Ft-ot. 

 

Kötelező mellékletek: 

- a családban együtt élő nagykorú személyek három havi nettó jövedelemigazolása, 

- családtámogatásokról szóló (CSED, GYED, GYES, GYET, CSP, árvaellátás, stb.) 

igazolás/szelvény/bankszámla- kivonat (teljes) (bemutatandó) 

- gyógyszerköltségek igazolása (háziorvosi kiírás és gyógyszertári igazolás alapján) 

- temetéssel kapcsolatos kérelem esetében: halotti anyakönyvi kivonat és temetési számlák 

- rendkívüli élethelyzet fennállását alátámasztó dokumentum.  

Ügyintézési határidő: 8 nap, méltányossági kérelem esetében: 60 nap 

 

Vonatkozó 

jogszabályok: 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, 

valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II.22.) önkormányzati 
rendelete 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  
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