TÁJÉKOZTATÓ
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
MEGÁLLAPÍTÁSA
A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli
települési támogatást nyújt Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az
egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 8/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete 9. §-a
alapján az alábbi feltételekkel:

Értékhatárok és jogosultsági feltételek
A szociális rászorultságtól függő ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezőt kötelezni kell
saját, illetve a közös háztartásban élők vagyoni, jövedelmi viszonyairól hivatalos igazolás
benyújtására. Egészségkárosodás esetén szakorvos által kiadott igazolást kell becsatolni.
A jövedelem igazolására elfogadható irat különösen: a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás a
havi nettó jövedelemről, fizetési jegyzék, postai feladóvevény, nyugdíjszelvény, pénzintézeti
igazolás és az ellátást folyósító szerv határozata vagy igazolása.
Kiadás igazolására elfogadható irat különösen: közüzemi díj igazolására a szolgáltató által kiállított
számla, a közüzemi számla befizetését igazoló cselekményről vagy átutalásról szóló pénzintézeti
igazolás, bérleti, albérleti díj igazolására bérleti, albérleti szerződés vagy a szállásadó írásbeli
nyilatkozata, közös költség összegének bizonyítására a közös képviselő igazolása, a
gyermektartásdíj összegének igazolására a jogosult nyilatkozata.
Aktív korú nem foglalkoztatott kérelmező esetében igazolást kell benyújtani arról, hogy az álláskeresők
nyilvántartásában szerepel, legalább 3 havi rendszerességgel kapcsolatot tart az állami
foglalkoztatási szervvel.
A rendkívüli települési támogatás annak adható,
a) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem 47.500 Ft-ot,
b) gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 52.500 Ft-ot,
c) egyedül élő kérelmező esetén a havi nettó jövedelem a 68.500 Ft-ot
nem haladja meg.
További tudnivalók:
Elsősorban azokat a személyeket indokolt rendkívüli települési támogatásban részesíteni, akik
önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak, vagy alkalmanként
jelentkező többlet kiadások, különösen betegség, haláleset, elemi kár miatt, a válsághelyzetben lévő
várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez,
a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre
A rendkívüli települési támogatás pénzben és természetben is nyújtható.
A rendkívüli települési támogatás állapítható meg
a) hosszantartó betegség idejére,
b) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzésére,
c) egészségügyi szolgáltatás igénybevételére,
d) azon személy részére, akinél valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása
folyamatban van, és más forrásból nem származik jelenleg jövedelme,
e) büntetés végrehajtási intézetből szabadult részére,
f) azon személy részére, aki nem tudja a lakás fűtési vagy egyéb rezsi költségét egy-egy
alkalommal fedezni,
g) ruhanemű vásárlására,
h) a családban bekövetkezett haláleset miatt,
i) egyéb létfenntartását veszélyeztető kiadások fedezésére.
A kérelmeket az erre a célra rendszeresített formanyomtatványokon kell benyújtani a Kiszombori
Polgármesteri Hivatalban:

