
Cegléd – Rendkívüli települési támogatás 

A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy 

tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy részére az Önkormányzat rendkívüli települési 

támogatást nyújt. 

Jogosultak köre 

A szociális ellátás megállapítására irányuló eljárás az igénylő vagy törvényes képviselője 

kérelmére vagy hivatalból indul.  

 

Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt  

• az egyedül élő személyt, akinek a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének a 230 %-át,  

• az egyedülálló személyt, akinek a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének a 180 %-át, és tartásra köteles és képes közeli 
hozzátartozója nincs,  

• akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át, és tartásra köteles és képes közeli 
hozzátartozója nincs. 

Mit kell tennie 

A nyomtatvány elektronikus űrlapon is benyújtható az E-önkormányzat Portálon keresztül. 

Űrlap száma: ASP-SZOC-RKTT-2016 

Űrlap megnevezése: Rendkívüli település támogatás megállapítása iránti kérelem 

A kérelem személyesen benyújtható Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és 

Igazgatási Iroda Szociális Csoportjánál annak nyitvatartási rendje szerint. 

  

Határidők 

Az ügyintézési határidő az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvényben meghatározottak szerint. 

Benyújtandó dokumentumok 

A kérelemnek tartalmaznia kell:  

• a kérelmező nevét,  
• születési helyét és idejét,  
• anyja nevét,  
• állandó lakóhelyét,  
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• tartózkodási helyét,  
• társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ-szám)  
• a kérelmezővel egy háztartásban élők a) – f) pontban felsorolt személyi adatait.  

 

A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és családtagjai rendszeres jövedelemének, 

pénzellátásának igazolására szolgáló jövedelemigazolásait.  

Rendszeres jövedelem és pénzellátás igazolására felhasználható:  

• a kérelem benyújtását megelőző hónapról munkáltató által kiállított jövedelemigazolás,  
• rendszeres pénzellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév januárjában kiküldött 

értesítése vagy az ellátást megállapító határozata valamint a kérelem benyújtását megelőző 
havi nyugdíjszelvény vagy bankszámlakivonat,  

• gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírósági ítélet másolata vagy a gyermektartásdíj 
összegéről a felek peren kívül létrejött írásbeli egyezségének másolata,  

• vállalkozásból származó jövedelem esetén adóbevallás,  
• lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség részben vagy egészben történő bérbeadásáról 

szóló szerződés másolata,  
• ösztöndíjat folyósító szerv által kiállított jövedelemigazolás,  
• álláskeresési támogatásban részesülő esetében a támogatás megállapításáról szóló határozat 

és a kérelem benyújtását megelőző hónap csekkszelvénye vagy folyószámla kivonata,  
• álláskeresési támogatásban nem részesülő esetében nyilatkozat a kérelem benyújtásának 

hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett nem rendszeres 
munkavégzésből származó havi átlagjövedelemről,  

• tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolása,  
• havi rendszeres jövedelem megszűnéséről vagy a vállalkozási tevékenység megszűnéséről 

szóló irat,  
• közfoglalkoztatás esetében munkaszerződés vagy a munkáltató igazolása,  
• Járási Hivatal által folyósított ellátás esetében a támogatás megállapításáról szóló határozat 

és a kérelem benyújtását megelőző hónap csekkszelvénye, folyószámla kivonata.  

 

Optikai segédeszköz beszerzése esetén szakorvosi javaslat és a segédeszközre vonatkozó 

árajánlat csatolandó.  

 

Rendszeresen szedett gyógyszerekre vonatkozó támogatási kérelem esetén a Pest Megyei 

Kormányhivatal Járási Hivatal közgyógyellátás elutasító határozata csatolandó. Egy-egy nagy 

összegű gyógyszer beszerzésére vonatkozó támogatási kérelem esetén orvosi vény csatolandó.  

 

Köznevelési, felsőoktatási intézménybe való közlekedésre, tanulói, hallgatói jogviszony 

igazolása csatolandó.  

 

Elemi kárral kapcsolatos kérelem esetén hatósági igazolás csatolandó.  

 

Bűncselekmény esetén a személyes szükségletet szolgáló dolgok pótlására benyújtott 

kérelemhez a rendőrségi jegyzőkönyv csatolandó.  

 

Nevelésbe vett gyermekkel történő személyes kapcsolattartásra benyújtott kérelem esetén 

gyámhatósági határozat csatolandó.  

 



Temetési költség finanszírozása esetén halotti anyakönyvi kivonat és temetési számla 

csatolandó. 

Fizetési kötelezettség 

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

16. § A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- 

és illetékmentes. 

Eljáró szerv 

Hatáskörrel rendelkező szerv: Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Ténylegesen eljáró szerv megnevezése: Cegléd Város Önkormányzat Polgármestere 

átruházott hatáskörben  

Illetékességi terület: Cegléd város közigazgatási területe  

A rendkívüli települési támogatás felhasználását az önkormányzati hivatal szociális igazgatási 

feladatokat ellátó szervezeti egysége jogosult ellenőrizni. 

Felettes szerv/jogorvoslat 

A döntés ellen a közlésétől számított 15 napon belül lehet illetékmentes fellebbezést 

benyújtani. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezést Cegléd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete bírálja el.  

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásra való jogosultságot megállapító elsőfokú 

határozatban foglaltakat a fellebbezésre tekintet nélkül teljesíteni kell. 

Egyéb információk 

Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni különösen, ha a szociálisan rászorult  

• tartósan beteg és emiatt jelentős jövedelem kiesést szenved,  
• elemi kár, baleset, bűncselekmény miatt anyagi segítségre szorul,  
• rendszeres pénzellátása 90 napon belül a kérelmezőnek fel nem róható okból megszűnt,  
• állandó ápolásra, gondozásra és felügyeletre szoruló közeli hozzátartozóját ápolja és ápolási 

díjra nem jogosult,  
• részére egyszeri nagy-összegű gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzés szükséges, vagy  
• álláskereső, akinek keresőtevékenysége kormányrendelet alapján fennálló veszélyhelyzet (a 

továbbiakban: Veszélyhelyzet) időtartama alatt a kérelmezőnek fel nem róható okból szűnt 
meg, és a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény szerinti támogatásra nem jogosult, valamint kereső tevékenységet nem folytat. 

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra. A 

portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az 

űrlap nevét (Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem), vagy az "Ágazat"-



nál válassza ki a "Szociális" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál a "kérelem" lehetőséget. 

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a 

kívánt űrlap. 

Vonatkozó jogszabályok 

• szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
• a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rend. 
• Cegléd Város Önkormányzatának 29/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a pénzben és 

természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 
• az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

Fogalmak 

Rendszeres pénzellátás: a táppénz, a csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj, a 

gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a 

táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a megváltozott munkaképességű  

személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a 

növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj – kivéve 

az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal 

élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról 

gondoskodó személy özvegyi nyugdíját –, a baleseti táppénz, a hozzátartozói baleseti 

nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, a bányászok egészségkárosodási  

járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, 

a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, 

az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatás, a gyermekek otthongondozási díja, az ápolási díj, a tartós 

ápolást végzők időskori támogatása, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati 

járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos 

típusú ellátás;  

 

Közeli hozzátartozó:  

• a házastárs, az élettárs,  
• a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, 

önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat 
folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási 
intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott 
gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi  

• nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a 
továbbiakban: nevelt gyermek),  

• korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi 
vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, 
amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a 
továbbiakban: fogyatékos gyermek),  

• a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó 
szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott 
feltételeknek megfelelő testvér;  
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Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik;  

 

Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, 

kivéve, ha élettársa van; 
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉS 

TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM 

NYOMTATVÁNYHOZ 

 

Űrlap száma: ASP-SZOC-RKTT-2016 

 

Az űrlapon a beküldő adatainál a pontos személyes adatokat szükséges feltüntetni, a 

személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolványon szereplő adatok 

alapján. Amennyiben értesítési címe eltér a lakcímet igazoló hatósági igazolványon szereplő 

adatoktól a levelezési cím alatt szükséges feltüntetni a pontos címet. 

Jogcím: 

Amennyiben a felsorolt jogcímek között nem talál az Ön számára megfelelőt, vagy 

kiegészítésre szorul, úgy kérem a rendkívüli élethelyzetét a kérelem rövid indoklása mezőben 

(I. pont) írja le. 

II. 1. A kérelmező adatainál a pontos személyes adatokat szükséges feltüntetni, a 

személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolványon szereplő adatok 

alapján.  

Amennyiben értesítési címe eltér a lakcímet igazoló hatósági igazolványon szereplő adatoktól 

az értesítési cím alatt szükséges feltüntetni a pontos címet. 

Támogatást kizárólag a lakcímet igazoló hatósági igazolványon szereplő címekre (utalási cím), 

illetve pénzintézeti számlára van módunk utalni. 

Házipénztári kifizetést a Lakcím nélküli, vagy Település szintű adattal rendelkezők kérhetik.  

II. 2. Közeli hozzátartozó: 

• a házastárs, az élettárs, 

• a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél 

fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint 

tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, 

felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, 

örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi 

nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek 

(a továbbiakban: nevelt gyermek), 

• korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, 

értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt 

gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is 

fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), 

• a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó 

szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban 

meghatározott feltételeknek megfelelő testvér; 

 

egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik; 

 

háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező személyek közössége; 
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egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, 

kivéve, ha élettársa van; 

 

III. Rendszeres jövedelem és pénzellátás igazolására felhasználható: 

• a kérelem benyújtását megelőző hónapról munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, 

• rendszeres pénzellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév januárjában 

kiküldött értesítése vagy az ellátást megállapító határozata valamint a kérelem 

benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvény vagy bankszámlakivonat, 

• gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírósági ítélet másolata vagy a gyermektartásdíj 

összegéről a felek peren kívül létrejött írásbeli egyezségének másolata, 

• vállalkozásból származó jövedelem esetén adóbevallás, 

• lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség részben vagy egészben történő 

bérbeadásáról szóló szerződés másolata, 

• ösztöndíjat folyósító szerv által kiállított jövedelemigazolás, 

• álláskeresési támogatásban részesülő esetében a támogatás megállapításáról szóló 

határozat és a kérelem benyújtását megelőző hónap csekkszelvénye vagy folyószámla 

kivonata, 

• álláskeresési támogatásban nem részesülő esetében nyilatkozat a kérelem benyújtásának 

hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett nem rendszeres 

munkavégzésből származó havi átlagjövedelemről, 

• tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolása, 

• havi rendszeres jövedelem megszűnéséről vagy a vállalkozási tevékenység 

megszűnéséről szóló irat, 

• közfoglalkoztatás esetében munkaszerződés vagy a munkáltató igazolása, 

• Járási Hivatal által folyósított ellátás esetében a támogatás megállapításáról szóló 

határozat és a kérelem benyújtását megelőző hónap csekkszelvénye, folyószámla 

kivonata. 

 
 


