
TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

Az állami felelősségi körben nyújtott szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, 

jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok döntenek, az egyes szociális ellátásokról az ún. 

települési illetve rendkívüli települési támogatás keretében. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 

Szt.) rendelkezéseit figyelembe véve jelenleg Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-

testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletében 

meghatározottak szerint (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza, a Kalocsa városban élő 

családok/személyek részére adható pénzbeli és természetbeni juttatásokat. 

Kalocsa Város Önkormányzatától a Rendeletben meghatározott feltételek szerint a települési 

támogatás, a szociálisan rászorult jogosult számára:  

- létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben, 

- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 

- gyógyszerkiadások viseléséhez, 

- temetési költségek viseléséhez, 

- téli tűzifa támogatásként, 

nyújtható. 

Rendkívüli települési támogatás keretében, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 

élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő önmaga, illetve 

családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudó személyek részére: 

a) akinek tartós betegsége, balesete miatt jelentős jövedelem kiesése van, 

b) aki elemi kár miatt anyagi segítségre szorul, 

c) aki a családban történt haláleset következtében nehéz anyagi helyzetbe kerül, 

d) akinek nyugdíjazása folyamatban van és átmenetileg ellátatlan,  

e) aki az egészsége megőrzése érdekében az egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben 

támogatott egészségügyi szolgáltatást vesz igénybe, ha a szolgáltatás díja az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 150 %-át meghaladja, 

f) a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása érdekében, 

g) a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások támogatására, 

h) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, 

i) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások miatt, 

j) a gyermek tartós betegsége során, a család nehéz anyagi körülmények közé kerül, 

k) a gyermek iskoláztatásával járó rendkívüli kiadások biztosítása érdekében. 

 

A kérelem benyújtásához mellékelni kell: 

 

1. KÉRELEM - a rendkívüli települési támogatás megállapítására, 

2. a kérelmező és vele közös háztartásban élő hozzátartozók jövedelmi viszonyaira vonatkozó 

igazolások (utolsó havi nettó jövedelem), 

3. jövedelemnyilatkozat, 

4. a jogosultságot, a jövedelemre vonatkozó igazoláson túl, a kérelemhez az alábbi 

dokumentumokkal kell igazolni: 

a) a keresőképtelenséget, betegséget orvosi vagy kórházi igazolással, 

b) a gyógyszerköltséget háziorvosi vagy gyógyszertári igazolással, 

c) a nyugdíjaztatási eljárás elhúzódását az erre irányuló kérelem benyújtásának igazolásával, 

d) a várandós anya szociális válsághelyzetét védőnői vagy gyermekjóléti szolgálat 

igazolásával, 



e) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartást nevelőszülői vagy 

gyermekintézményi igazolással és útiköltség igazolással, 

f) a gyermek családba való visszakerülését segítő kiadások igazolását a gyermekjóléti 

szolgálat igazolásával, 

g) az iskoláztatással kapcsolatos, család számára megterhelő kiadásokat a gyermekjóléti 

szolgálat vagy az osztályfőnök igazolásával, 

h) az elemi kár okozta anyagi segítséget, a környezettanulmány felvételét követően, az elemi 

kár helyreállítás költségeiről készített kimutatással. 

 

Lakásfenntartási támogatás keretében: 

 

Az önkormányzat települési támogatást nyújt a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az 

általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres 

kiadásaik viseléséhez, az e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén (a továbbiakban: 

lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás). 

A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás – kérelmező választásától függően -  

a) a villanyáram fogyasztási díjához, 

b) a gáz fogyasztási díjához, 

c) a víz- és csatornahasználati díjhoz, 

d) a szemétszállítási díjához, 

e) a lakbér költségéhez, 

f) a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztéséhez 

vehető igénybe. 

 

A kérelem benyújtásához mellékelni kell: 

 

1. KÉRELEM - a települési lakásfenntartási támogatás megállapítására, 

2. hatósági igazolás az Okmányirodától (Járási Hivatal) a lakcímre bejelentett személyekről 

3. az egy háztartásban élő nagykorúak előző havi nettó jövedelemének igazolása 

4. kiskorúak esetén igazolás a családi pótlékról, ha emelt összegű, az erről szóló határozat 

5. középiskolás/felsőfokra járó gyermek esetén iskolalátogatási igazolás 

6. gyermekeit egyedül nevelő szülő esetén válási végzés, nyilatkozat, hogy egyedül él, élettársa 

nincs, gyerektartást kap-e 

7. közüzemi számla, amelyre a támogatást kérik 

8. ha albérletben él a kérelmező bérleti szerződése 

9. kérjük, hogy a hatósági igazolás kivételével a többi dokumentumot fénymásolatban 

szíveskedjenek mellékelni! 

 

Gyógyszer támogatás keretében: 

Gyógyszer támogatás, a szociálisan rászorult személy részére, az egészségi állapota megőrzéséhez és 

helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. 
Gyógyszerköltség támogatás települési támogatásként kizárólag abban az esetben állapítható meg, ha 

az igénylő alanyi vagy normatív jogcímen nem jogosult az ellátásra. Ezt a tényt a járási hivatal 

elutasító határozatával igazolni kell. 

A kérelem benyújtásához mellékelni kell: 

1. KÉRELEM - a települési gyógyszer támogatás megállapítására, 

2. a kérelmező és vele közös háztartásban élő hozzátartozók jövedelmi viszonyaira vonatkozó 

igazolások (utolsó havi nettó jövedelem), 

3. jövedelemnyilatkozat, 

4. a jogosultságot, a jövedelemre vonatkozó igazoláson túl, a kérelemhez az alábbi 

dokumentumokkal kell igazolni: 

a) a fentiekben leírt járási hivatal által elutasított határozat, 



b) a gyógyszerköltséget gyógyszertári igazolással. 

Tüzelőanyag támogatás keretében: 

Kalocsa Város Önkormányzata – függően az Önkormányzat költségvetési lehetőségeitől – különösen 

pedig a segélykeret felhasználásától évente egy-egy alkalommal,  

a) a téli hónapokban tűzifa támogatásként,  

b) a karácsonyi ünnepeket megelőzően karácsonyi támogatásként, 

c) a húsvéti ünnepeket megelőzően húsvéti támogatásként  

önkormányzati támogatást állapíthat meg. A támogatásban azok a családok, vagy egyedül élő 

személyek részesülhetnek, akik: 

a) a települési támogatás – a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - valamely 

formájában, vagy 

b) rendszeres gyermekvédelmi ellátásban, vagy 

c) ápolási díjban, vagy hozzátartozójuk jogán ápolási díjban részesülnek, vagy 

d) a család egyik, vagy mindkét tagja regisztrált munkanélküli, és az aktív korúak ellátásának 

folyósítása nem együttműködés hiánya miatt szűnt meg, vagy 

e) közfoglalkoztatott, vagy 

f) a Gyermekjóléti-, vagy a Családsegítő Szolgálat gondozásában állnak és kalocsai 

lakóhellyel rendelkeznek. 

 

A juttatás megállapítása a fentiekben leírt személyek, családok részére, kérelem és 

jövedelemigazolások benyújtása nélkül, hivatalból történik, a Kalocsai Polgármesteri Hivatal 

Lakossági Ügyfélszolgálata, valamint a Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat nyilvántartásai 

alapján. 

 

Temetési költségekhez nyújtott támogatás keretében: 

 

Temetési költséghez nyújtott önkormányzati támogatás állapítható meg indokolt temetési költség 

viseléséhez annak a haláleset időpontjában kalocsai lakó-vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

kérelmezőnek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem 

volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, 

illetve családja létfenntartását veszélyezteti. 

 

A kérelemhez benyújtásához mellékelni kell: 

 a kérelmező és vele közös háztartásban élő hozzátartozók jövedelmi viszonyaira vonatkozó 

igazolásokat (utolsó havi nettó jövedelem),  

 jövedelemnyilatkozatot, 

 halotti anyakönyvi kivonat másolata, 

 a temetés, hamvasztás költségét igazoló eredeti számla. 

 

Méltányosság gyakorlása 

 

Rendkívüli települési támogatás kivételes méltányolást érdemlő esetekben az alábbi feltételek közül 

az a.) pontban foglaltakon kívül még legalább egy fennállása esetén állapítható meg: 

a) ha az egy főre jutó jövedelem család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 200%-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 220%-át nem haladja meg.  

b) a kérelem indoka gyógyászati segédeszköz beszerzése, vagy  



c) egyéb, a mindennapi életvitelhez elengedhetetlenül szükséges rendkívüli kiadás 

felmerülése, mely kiadás összege eléri vagy meghaladja az egy főre jutó jövedelem 

50%-át.  

Temetési költségekhez a települési támogatás 25.000,-Ft összegben - kivételes méltányolást érdemlő 

esetekben -, az alábbi feltételek közül az a.) pontban foglaltakon kívül még legalább egy fennállása 

esetén állapítható meg:  

a) ha az egy főre jutó havi jövedelem család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 170%-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 220%-át nem haladja meg,  

b) kérelmező vagy családtagja súlyos mozgáskorlátozott,  

c) kérelmező vagy családtagja fogyatékos személy,  

d) kérelmező gyermekét vagy gyermekeit egyedül neveli,  

e) ha a családban három vagy több gyermeket nevelnek.  

Gyógyszer szükséglet támogatása kivételes méltányolást érdemlő esetekben, az alábbi feltételek 

fennállása esetén állapítható meg:  

a) kérelmező a 75. életévét betöltötte, vagy  

b) szakorvosi véleménnyel igazoltan rosszindulatú daganatos megbetegedésben szenved, 

vagy 

c)    dokumentummal igazoltan fogyatékos, vagy munkaképtelen, 

feltéve, hogy az ellátás megállapításánál figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelem 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 235 %-át nem haladja meg, és a havi rendszeres 

gyógyító ellátásának háziorvosa által felírt térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 15 %-át eléri vagy meghaladja. 

A gyógyszerszükséglet támogatása kivételes méltányosságból jövedelmi értékhatárra tekintet nélkül 

akkor is megállapítható, ha a kérelmező árvaellátásban részesül és munkaképesség csökkenése az 

orvos-szakértői bizottság által igazoltan a 100 %-ot eléri, valamint részére az Szt. 50. § (1) bekezdése 

alapján, alanyi jogon a közgyógyellátási jogosultság nem állapítható meg.  

A megállapítható a gyógyszertámogatás háziorvosi-,  gyógyszertári- és a jövedelem igazolása nélkül, 

az orvos-szakértői bizottság szakvéleménye, valamint a járási hivatal közgyógyellátási jogosultságát 

elutasító határozata alapján. 

 

A felsorolt ellátások igényléséhez szükséges kérelem-formanyomtatványok beszerezhetők a 

Kalocsai Polgármesteri Hivatal Lakossági Ügyfélszolgálaton (6300 Kalocsa, Szent István 

király út 35. szám alatt) valamint letölthetők a www.kalocsa.hu honlapról. 

Munkatársaink telefonon az alábbi elérhetőségeken adnak részletes tájékoztatást: 

78/601-309-300-as telefonszámon, a 137-es melléken. 

 

 

 


