
Települési létfenntartási támogatás 

 

Ügyleírás 

A települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

értelmében támogatást kérhet az, aki létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe 

került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd. 

 

Illetékesség 

 

A kérelmet az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott 

hatáskörben az Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális- és Szociális Bizottság, halaszthatatlan 

esetben a polgármester bírálja el. 

 

 

Szükséges okiratok 

A települési létfenntartási támogatás iránti kérelem benyújtható a Földesi Polgármesteri Hivatal 

ügyfélszolgálatán személyesen vagy postai úton. A kérelem ügyfélszolgálatnál történő 

benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa, 

lakcímnyilvántartó-kártya és TAJ- kártya bemutatása szükséges. 

A kérelemhez csatolni kell: 

- a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből 

származó- jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló 

igazolást, 

- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén 

a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett 

jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást,  

- gyermektartásdíjra, ösztöndíjra vonatkozó igazolást,  

- GYES, GYED, árvaellátás összegéről szóló hatósági bizonyítványt,  

- álláskeresési ellátás határozatát,  

- 16 év feletti gyermek esetén iskolalátogatási igazolást,  

- nyugdíjasok esetén a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiadott nyugdíj összegéről 

szóló éves igazolást,  

- a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét,  

- válásról, gyermekelhelyezésről szóló bírósági végzés másolatát.  

 

Ügyintézés határideje és díja 

 

60 nap, költség és illetékmentes 

 

Ügyintézés helye, ügyintéző, ügyintézés elérhetősége és rendje 

 

 

Földesi Polgármesteri Hivatal 

4177 Földes, Karácsony S. tér 5. földszint 7-es számú iroda 

Nagyné Nagy Andrea - szociális ügyintéző  

Telefonszám. 06 54 531 000 

 



Ügyfélfogadási rend: 

 

Hétfő: 08.00-12.00,  13.00-16.30 

Kedd-Szerda: 08.00-12.00 

Csütörtök: nincs 

Péntek: 08.00-10.00 

 

Az alkalmazott jogszabályok 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény. 

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 13/2018. (VI.29.) 

önkormányzati rendelet 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

 

Egyéb fontos tudnivalók 

- Települési létfenntartási támogatásra jogosult az a személy, aki önmaga illetve családja 

létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, és akinek családjában az egy főre 

jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem 

haladja meg, egyedülálló esetében a 230%-át és a család tagjai egyikének sincs vagyona.  

- A támogatás megállapítható 1-3 hónapra kiterjedően, melynek mértéke alkalmanként 

minimum 5.000,-Ft, legfeljebb 50.000,-Ft, 3 hónapra történő megállapítás esetén a havi 

összeg nem haladhatja meg a 15.000 Ft-ot. 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények 

Települési létfenntartási támogatás iránti kérelem (a kérelem elérhető az Ügyintézés/Letölthető 

nyomtatványok” menüpontban) 

 

 


