
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK LEHETŐSÉGE 

 

Tisztelt Alsónémediek! 

A Képviselő-testület 2022. szeptember 28-i ülésén elfogadott új helyi szociális rendeletében 
egy eddig nem alkalmazott, rendkívüli települési támogatási formát fogadott el annak 
érdekében, hogy a megnövekedett kiadások miatt a legrászorultabb embereken tudjon 
segíteni. A szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius 
katasztrófa kapcsán kialakult helyzet miatti rendkívüli települési támogatás igénylésére 
lesz lehetőség.  

A rendkívüli támogatás2022. november 1-től 2023. február 28-ig tartó időszakra 
igényelhető. Azok a kérelmezők, akiknek jövedelme nem haladja meg  egyedül élő esetén 
a 114.000.-Ft-ot, család esetén pedig a 85.500.-Ft/fő összeget,  havi 15.000.-Ft-os 
támogatást kaphatnak erre a meghatározott időszakra.  

A kérelmet elsőként 2022. október 15-ig lehet benyújtani, illetve ha valaki ezt az időpontot 
nem tudja tartani, mindig a tárgyhónapot megelőző hónap 15-ig juttassa el kérelmét a 
polgármesteri hivatalba (november 15, december 15, január 15). A támogatást a kérelem 
benyújtásátkövető  hónap 1. napjától 2023. február  hónap végéig kapja, aki erre jogosult. A 
képviselők nem kötötték felhasználási célhoz ezt a rendkívüli települési támogatást. Ha 
valakinek erre az összegre azért van szüksége, mert nem tudja kifizetni a számláit, vagy már 
kifizette és a hó végén  nincs elég élelmiszere, ruházata, gyógyszere, önkormányzatunk 
ezzel a havi támogatással próbálja őt segíteni. A kérelmek tárgyában a polgármester fog 
dönteni és utólagosan minden zárt szakbizottsági ülésen be kell majd számoljon arról, hogy 
kik részesültek ebben a támogatási formában. A következő téli időszakra vonatkozóan a jövő 
év augusztusában várható testületi ülésen fognak dönteni arról, hogy szükséges-e fenntartani 
ezt a támogatási formát.  

Az új szociális rendeletben több támogatási formánál, így ebben az esetben is a testület 
kikötötte, hogy azok igényelhetik a támogatást, akik saját maguk vagy velük 
életvitelszerűen együtt élő személyek közül bárki lakáshasznosításból származó 
jövedelemmel nem rendelkeznek.  

A kérelem nyomtatványt átvehetik a Polgármesteri Hivatal recepcióján, igényelhetik 
kérhetik e-mailben vagy letölthetik a https://www.alsonemedi.hu/polgarmesteri-
hivatal/ugyintezes címen. Az egy főre jutó jövedelmet igazolni kell. ( Erre szolgál a MÁK 
zöld színű értesítője a nyugdíj összegéről vagy egyéb ellátásról, melyen szerepelnek a 
jogosult adatai és az összeg,  vagy hivatalos jövedelemigazolás a munkáltatótól, családi 
pótlék összegét igazoló szelvény vagy bankkivonat, gyermektartási díj fizetéséről a fizető 
fél nyilatkozata vagy bírósági ítélet, munkaügyi központ igazolása az álláskeresésről).  

További kérdéseiket illetően Dr. Tunyogi-Tüske Ágnest kereshetik a polgármesteri 
hivatalban a drttagnes@alsonemedi.hu címen vagy a 06 29 337 101/14m telefonszámon.  
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