
Rendkívüli pénzbeli és természetbeni települési támogatás 

Rendkívüli települési támogatásban részesíthető, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról 

átmenetileg vagy tartósan más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező 

többletkiadások, illetve a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul. 

Rendkívüli települési támogatás nyújtható különösen azon személy részére, aki: 

− a betegség miatt (kórházi kezelésben részesült, gyógyszerének kiváltása anyagi okok 

miatt nem megoldott) 

− haláleset miatt 

− elemi kár bekövetkezése miatt 

− a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása érdekében, 

− iskoláztatás biztosítás érdekében, 

− a gyermek fogadásának előkészítéséhez, 

− a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához 

− a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése miatt  

anyagi vagy természetbeni segítségre szorulnak. 

Ügyintézés kezdeményezhető:  

a kérelemnyomtatvány postai úton történő benyújtásával vagy ügyfélfogadási időben 

személyesen a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Adóigazgatási Osztályán (Enying, Kossuth 

L. u. 22.) 

Az eljárás megindításához szükséges iratok:  

− személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 

− a kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedelmi és vagyoni viszonyait tanúsító 

jövedelemigazolások/nyilatkozatok, 

− tartós vagy időszakos betegség esetén a háziorvos igazolását arra vonatkozóan, hogy a 

gyógykezeléshez szükséges gyógyszer közgyógyellátás terhére nem rendelhető,  

− a gyógyászati segédeszköz vagy külföldi gyógyszer esetén a szakorvos igazolását, hogy 

a segédeszköz közgyógyellátás terhére nem rendelhető, illetőleg külföldi beszerzés 

szükséges,  

− elemi kár esetén a biztosító igazolását arról, hogy a károsult rendelkezett-e biztosítással 

és milyen összeg került kifizetésre, továbbá a kárbecslés és javítás költségeinek előzetes 

kalkulációját,  

− egyéb rendkívüli élethelyzet igazolását 

Amennyiben a nem várt többletkiadás temetéssel függ össze, csatolni kell: 

− a temetés költségeiről – a támogatást kérő vagy vele közös háztartásban élő családtagja 

nevére kiállított számlák eredeti példányát, 

− az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát 

− tartási, öröklési, életjáradéki szerződést, ha kötöttek 

Az ügyintézés illetékmentes! 

Kapcsolódó jogszabályok: 

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

− Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról szóló 

8/2018. (IV. 18.) önkormányzati rendelete  

Felvilágosítás kérhető: 

Kovács Jánosné - hatósági ügyintéző - anyakönyvvezető 

Tel: 06-70/684-8189 



e-mail: szoc.pmhiv@enying.eu 

 

 


