
V. 
ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY 

 
SZÜKSÉGES OKIRATOK  

 
Az igénylő adatlap 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, gyermektartásdíj, ösztöndíjra vonatkozó 
igazolást. 
A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet: 
GYED,  árvaellátás összegéről szóló hatósági bizonyítványt, álláskeresési ellátás határozatát, 
16 év feletti gyermek esetében 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. 

AZ ÜGYET  INTÉZŐ OSZTÁLY: 
 

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális Osztály  7960. Sellye, Dózsa 
György u. 1.    
 

ÜGYINTÉZÉS HELYE, ELÉRHETŐSÉGE ÉS RENDJE: 
 

Sellyei Közös Önkormányzati  Hivatal 
7960.Sellye, Dózsa Gy. u. 1.  
Telefon: 06/73/580-900 
E-mail:  
 
Ügyfélfogadási időpontok: 
általános ügyfélfogadás (Ügyfélszolgálat ) 
hétfő-kedd : 8 – 12 óráig 
szerda: 8 – 12 óráig  13-15,00 óráig 
csütörtök: nincs 
 péntek:   8 – 12 h. 
 

ÜGYINTÉZÉS HATÁRIDEJE ÉS  DÍJA 
 

21  nap, költség és illetékmentes 
 

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK, NYOMTATVÁNYOK, ÚTMUTATÓK 
 

Az ügyintézés kezdeményezhető formanyomtatványon: 
 
 
 



 
ALKALMAZOTT JOGSZABÁLYOK 

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény. 
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2011. (II.8.) rendelet. 
 

EGYÉB FONTOS TUDNIVALÓK  
Formái: 
1.  Tartósan vagy időszakosan fennálló létfenntartási gondok kezelésére létfenntartási 
önkormányzati segély  
2.  Létfenntartást veszélyeztető eseti rendkívüli élethelyzet – rendkívüli önkormányzati segély  
3.  a gyermekek fenntartását veszélyeztető élethelyzet – gyermekvédelmi önkormányzati 
segély  
4.  temetési önkormányzati segély 
 
Jogosultság feltételei: 
1.  Tartós vagy időszakos    létfenntartási gond kezelésére  létfenntartási  önkormányzati 
segély kérhető, ha  
- A családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 
130%-át (amely jelenleg 37050.-Ft), egyedül  élő vagy egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 
150%-át (amely jelenleg 42.750.-Ft) 
 
A  létfenntartási önkormányzati segély  megállapítható:  

a) Alkalmanként  
aa.)célhoz kötötten, 

 ab.)gyógyszertámogatásként, 
 ac.)Eü. biztosítás által részben támogatott szolgáltatás díjaként 
   
b) Havi rendszerességgel állapítható meg: 

 ba.)jövedelem-kiegészítő támogatásként, 
 bb.)intézményi térítési díjként, 
 bc.)rendeletben másként nem nevesített támogatásra. 
 

A létfenntartási  önkormányzati  segély egyszeri összegét a rászorultsághoz igazodóan 1.000 – 
6.000 Ft között lehet megállapítani.,  
 
Az alkalmanként megállapítható önkormányzati létfenntartási segély   egy évben maximum 4 
alkalommal igényelhető   

 
2.  Eseti rendkívüli élethelyzetben rendkívüli önkormányzati  segély kérhető, ha  
- A családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 
200%-át (amely jelenleg 57.000.-Ft), egyedül  élő vagy egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 
250%-át (amely jelenleg 71.250.-Ft) 
 
A rendkívüli önkormányzati segély maximális összege 60.000. Ft. 
 
3.  A gyermekek fenntartását veszélyeztető élethelyzetben  gyermekvédelmi 
önkormányzati segély kérhető, ha  
- A családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 
200%-át (amely jelenleg 57.000.-Ft), egyedül  élő vagy egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 
250%-át (amely jelenleg 71.250.-Ft) 



A gyermekvédelmi önkormányzati segély pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is 
nyújtható, melyről az eljárás során, az összes körülményt mérlegelve kell dönteni.  
 
4. Temetési önkormányzati segély  
 - A családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 
300%-át (amely jelenleg 85.500.-Ft)  
A  temetésre nyújtott önkormányzati segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés 
költségének 10-50 %-a között állapítható meg.  
 
 
 
 
 
 


