
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
59/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete 

 
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátások 

biztosításának szabályairól  
 

 
 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 17. § (5) 
bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 37. § (1) 
bekezdés d) pontjában, 37/A. § (1), (3) bekezdéseiben, 43/B. § (1), (3) bekezdéseiben, 45. § (1) 
bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 55. § (3) bekezdésében, 55/C. § (4) bekezdésében, valamint 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) 
bekezdésében foglalt törvényi felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

I. fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

 
1. A rendelet célja és alapelvei 

 
 

1. § (1) A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat által biztosított egyes szociális-, család-és 
gyermekvédelmi ellátások (a továbbiakban: ellátások) formáit, az ellátásokra való jogosultság 
feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. 
 
(2) Az ellátások biztosításának feltétele az egyének önmagukért és családjukért viselt felelősségén 
túlmenően közreműködésük szociális helyzetük tartós jobbításában. Az ellátások biztosítására 
kérelmező családja, illetve háztartása szociális helyzetének, jövedelmi és vagyoni viszonyainak, 
életkörülményeinek, rászorultságának egységben történő vizsgálata alapján kerül sor. 
 
(3) Az ellátások igénybevétele önkéntes, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 45. § (8) bekezdésében foglalt kivétellel a közigazgatási hatósági 
eljárás kizárólag az ügyfél kezdeményezésére indul. 
 
(4) A szociálisan rászorult gyermekek, személyek, családok védelmét e rendeletben meghatározottak 
szerinti ellátásokkal segítő önkormányzat tevékenysége során a veszélyeztetettség megelőzése, illetve 
megszüntetése érdekében együttműködik a családdal, valamint a szociális és gyermekvédelmi 
rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó személyekkel, szolgáltatókkal, intézményekkel, 
szervezetekkel, hatóságokkal (a továbbiakban: szociális és gyermekvédelmi feladatot ellátó szervek). 
 
(5) Szociális és gyermekvédelmi feladatot ellátó szervek különösen: 
 

a) a szociális alapszolgáltatást, a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított 
ellátást nyújtók, 

b) a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást, a 
gyermekvédelmi szakellátást nyújtók, 

c) a társadalmi szervezetek, az egyházak, az alapítványok, 
d) a gyermekjogi képviselő, az ellátottjogi képviselő, 
e) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, 
f) a köznevelési intézmények,  
g) a pártfogó felügyelői szolgálat, 
h) az áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 
i) a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések elrendelésére 

jogosult hatóságok, 
j) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról rendelkező törvényben meghatározott 

szociális hatóság. 
 



(6) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ellátásokkal összefüggő feladatokért 
felelős szervezeti egysége a (4) bekezdésben meghatározott együttműködés intézményesülése 
érdekében szükség szerint, de naptári félévente legalább egy alkalommal szakmai konzultációs 
fórumot, naptári évente legalább egy alkalommal – a folyamatos ügyfél-tájékoztatás egyéb helyben 
szokásos formáinak igénybevétele mellett – szociális meghallgatást tart az e rendeletben 
szabályozottak szerint kialakított ellátórendszer gyakorlati érvényesülésének vizsgálata céljából. 
 
(7) Az ellátásokat a jogosult helyzetéhez, szükségleteihez igazodóan a természetben nyújtott ellátások 
elsődlegessége mellett kell nyújtani. 
 
(8) Az ellátások vissza nem térítendő ellátásnak minősülnek. 
 
 

2. A rendelet hatálya 
 
 

2. § E rendelet hatálya Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén az Szt. és a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) hatálya 
alá tartozó személyekre terjed ki. 
 
 

3. Értelmező rendelkezések 
 
 

3. § (1) E rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használt fogalmakat – a (2) bekezdésben 
foglalt kivételekkel – az Szt.-ben, valamint a Gyvt.-ben meghatározottak szerint kell értelmezni. 
 
(2) E rendelet alkalmazásában  
 

a) környezettanulmány (helyzetértékelés): a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 
szerinti helyszíni szemle, 

b) lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. 
évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) szerinti fogalom, 

c) tartózkodási hely: az Nytv. szerinti fogalom, 
d) álláskeresési ellátás: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 

szóló 1991. évi IV. törvény szerinti fogalom, 
e) elemi kár: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény értelmező 

rendelkezése szerinti fogalom, 
f) kapcsolati erőszak: a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szerinti 

bűncselekmény, 
g) lakásfenntartással kapcsolatos közüzemi, szolgáltatási díj: vezetékes gázszolgáltatás; 

vezetékes áramszolgáltatás; vezetékes távhőszolgáltatás; vezetékes víz-és 
csatornahasználat; közös költség és a több lakást tartalmazó lakóépületeknél, 
háztömböknél központi fűtési díj, 

h) tüzelőanyag: fa, szén, lakossági PB-gáz, 
i) munkaerőpiactól tartósan távollévő tartósan álláskereső: az a személy, aki az e 

rendelet 16. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott kérelem benyújtását megelőző 
két évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év időtartamig 
együttműködött, 

j) közösségi közlekedés: a közúti közlekedésről szóló1988. évi I. törvény szerinti 
fogalom, 

k) elektromoped: a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba 
történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról 
és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III.14.) EüM rendelet melléklete szerinti 
háromkerekű elektromos moped, 

l) lakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.) értelmező 
rendelkezése szerinti fogalom, 

m) nem lakás céljára szolgáló helyiség: az Lt.  értelmező rendelkezése szerinti fogalom, 
n) Bérbeadó: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 

önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiség 



bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet szerinti 
személy, testület. 

 
 

4. A hatáskör gyakorlásának szabályai 
 
 

4. § E rendelet 12. §-ában foglalt kivétellel az ellátásokra való jogosultságról, valamint a 8. § (1) bekezdés 
szerinti méltányossági kérelemről dönteni a Közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester 
jogosult. 
 
 

5. Általános eljárási rendelkezések 
 
 

5. § (1) E rendelet 15. §, 16. §, 17. §, 19. §, 20. § -ai szerinti ellátások megállapítása iránti kérelmek az e 
rendelet 1-5. számú mellékleteiben meghatározott formanyomtatvány kitöltésével, az azon feltüntetett 
dokumentumok csatolása mellett postai úton, vagy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalának ügyfélszolgálati feladatot ellátó szervezeti egységénél személyesen terjeszthetőek elő. 
 
(2) Amennyiben az ellátás megállapítására vonatkozó igény nem az (1) bekezdésben foglaltak szerinti 
formanyomtatványon kerül benyújtásra, úgy a kérelem előterjesztése napjának az írásban előterjesztett 
igény benyújtásának igazolt napját kell tekinteni, feltéve, hogy a formanyomtatványon történő utólagos 
bejelentés a hiánypótlásnak megfelelően megtörténik. 
 
(3) A jogosultság elbírálásához kérelmező az e rendelet 1-5. számú mellékletei szerinti 
formanyomtatványon – az azon szabályozott formában és módon – a feltüntetett dokumentumok 
csatolásán túlmenően írásban köteles saját és családja, közös háztartásban élő közeli hozzátartozója, 
illetve háztartása vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni. 
 
(4) E rendelet 12. §, 14. §, 18. §-ai szerinti ellátások megállapítása, illetve felülvizsgálata iránti 
kérelembenyújtásának alaki, formai követelményére, valamint a kérelem elbírálásához szükséges 
nyilatkozatok, igazolások tartalmára a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól rendelkező Kormányrendelet (a 
továbbiakban: Kormányrendelet) szabályai az irányadók. 
 
(5) E rendelet szerinti pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család- és gyermekvédelmi 
ellátásra való jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági 
ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni.  
 
(6) A jövedelemszámításnál irányadó időszak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
törvény eljárási rendelkezései szerint kerül megállapításra.  
 

6. § (1) E rendelet 15. § (4) bekezdés b) pontja szerinti jogcímen adható önkormányzati segély kivételével 
a 15. §, 16. §, 17. § szerinti ellátások megállapítására környezettanulmány elkészítését követően 
kerülhet sor.  

 
(2) E rendelet 20. §-a szerinti önkormányzati lakbértámogatás megállapítására környezettanulmány 
vagy bérleményellenőrzés elkészítését követően kerülhet sor.  
 
(3) Az ellátás megállapítására jogosult szerv a jogosultság feltételeit érintő bármely tény, körülmény 
környezettanulmány útján történő ellenőrzési tevékenységébe bevonhatja különösen e rendelet 1. § (5) 
bekezdés a), b), e) és f) pontjaiban nevesített szociális és gyermekvédelmi feladatot ellátó szerveket. 
 

7. § Az ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, adatok, körülmények 
megváltozásáról a változástól számított 15 napon belül köteles értesíteni Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatalának ellátásokkal összefüggő feladatokért felelős szervezeti egységét. 

 
8. § (1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott ellátás 

– ide nem értve a 12. §-ban foglalt ellátást - megtérítésének elrendelése esetén a megtérítés összege, 
illetve a pénzegyenérték és a kamat összege – amennyiben annak megfizetése az ellátást 



jogosultatlanul és rosszhiszeműen igénybevevő (a továbbiakban: kötelezett) megélhetését súlyosan 
veszélyezteti – kötelezett kérelemére méltányosságból 
 

a) elengedhető, 
b) csökkenthető, 
c) részletekben fizettethető meg. 

 
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában kötelezett megélhetését súlyosan akkor veszélyezteti, és a 
megtérítés összege, illetve a pénzegyenérték és a kamat összege akkor engedhető el, ha kérelmező 
 

a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegét nem haladja meg, és 

b) családjában tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos kiskorú eltartásáról gondoskodik, 
vagy  

c)  családjában három vagy több kiskorú eltartásáról gondoskodik, vagy  
d) egyedülélő, illetve gyermekét, gyermekeit egyedül neveli. 

 
(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában kötelezett megélhetését súlyosan akkor veszélyezteti, és a 
megtérítés összege, illetve a pénzegyenérték és a kamat összege akkor csökkenthető, ha kérelmező 
 

a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegét meghaladja, de az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 
%-át nem haladja meg, és 

b) családjában tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos kiskorú eltartásáról gondoskodik, 
vagy  

c)  családjában három vagy több kiskorú eltartásáról gondoskodik, vagy  
d) egyedülélő, illetve gyermekét, gyermekeit egyedül neveli. 

 
(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a kötelezett megélhetését súlyosan akkor veszélyezteti, és a 
megtérítés összege, illetve a pénzegyenérték és a kamat összege akkor fizettethető meg részletekben, 
ha kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 %-át meghaladja, de az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át 
nem haladja meg. 
 
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmet a megtérítés elrendeléséről rendelkező döntés 
közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni. 
 

 
II. fejezet 

 
Az ellátások rendszere 

 
 

6. A pénzbeli ellátások formái 
 
 

10. § Szociális rászorultság esetén jogosult számára az e rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén 
pénzbeli ellátásként  

 
a) aktív korúak ellátása, 
b) ápolási díj, 
c) önkormányzati segély, 
d) szociális védelmi támogatás 
nyújtható.  

 
 

7. A természetben nyújtott ellátások formái 
 
 

11. § Szociális rászorultság esetén jogosult számára az e rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén 
természetben nyújtott ellátásként 
 



a) szociális védelmi támogatás, 
b) közgyógyellátás, 
c) adósságkezelési szolgáltatás, 
d) családvédelmi kedvezmény, 
e) önkormányzati lakbértámogatás 
nyújtható. 

 
 

III. fejezet 
 

Szociális rászorultságtól függő ellátások 
 

 
8. Aktív korúak ellátása 

 
 

12. § Rendszeres szociális segélyre jogosult – az Szt. 37. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltakon 
túlmenően – az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő 
napján 
 

a) munkaképességét legalább 62 %, de legfeljebb 66 %-os mértékben vesztette el; aki 
legalább 46 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, de 
egészségkárosodásának mértéke nem éri el az 50 %-ot; vagy akinek az egészségi 
állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján meghaladja az 50 %-os 
mértéket, de az 54 %-os mértéket nem, vagy 

b) családjában fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában 
részesülő személlyel él együtt, vagy 

c) háztartásában fogyatékossági támogatásban, vagy vakok személyi járadékában 
részesülő szülőjével él együtt. 

 
13. § (1) Az aktív korúak ellátására az Szt.-ben meghatározottak szerint jogosult, rendszeres szociális 
segélyben részesülő személy a családsegítés alapszolgáltatás ellátásáért felelős intézménnyel (a 
továbbiakban: családsegítő szolgálat) köteles együttműködni. 
 
(2) Az együttműködés keretében a rendszeres szociális segélyben részesülő személy köteles  
 

a) a családsegítő szolgálatot nyilvántartásba vételének kérelmezése céljából a 
rendszeres szociális segély megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedését 
követő 15 napon belül felkeresni, és 

b) az egyéni élethelyzetéhez igazodó beilleszkedést segítő programban való részvételről 
a Kormányrendeletben megállapított határidőn belül a családsegítő szolgálattal 
írásban megállapodást kötni, és 

c) a beilleszkedést segítő programban foglaltakat teljesíteni.  
 
(3) A beilleszkedést segítő programban foglaltakat a rendszeres szociális segélyben részesülő személy 
akkor teljesíti, ha 
 

a) a családsegítő szolgálattal a kapcsolatot az írásban kötött megállapodásban előírtak 
szerint tartja, legalább háromhavonta családsegítő szolgálatnál személyesen 
megjelenik, és 

b) a (4) bekezdésben meghatározott beilleszkedést segítő programokban a számára 
előírtak szerint aktívan részt vesz, a program végrehajtása érdekében vállalt 
kötelezettségét teljesíti, és 

c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben részt vesz. 
 
(4) A beilleszkedést segítő program a rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális 
helyzetéhez és mentális állapotához igazodóan 
 

a) munkaerőképesség-javító foglalkozás: munkaerő-piacot érintő információ közvetítése, 
álláskeresésben való közreműködés, alkalmi munkavállalás elősegítése, 
munkavállalási-, és munkakeresési technikák elsajátítását célzó programok, 



b) egyéni foglalkozás: képességeket fejlesztő-, életmódot formáló-, életvitelt segítő-, és 
szociális hátrányok leküzdését szolgáló programok, segítő beszélgetés, 

c) csoportfoglalkozás: önismereti-, személyiségfejlesztő-, pályaorientációs-,  
reintegrációs-, mentálhigiénés-és motivációs programok, 

d) tanácsadás: egészségügyi-, egyéni életvezetési-, munkaügyi-, mentális-, jogi-, 
pszichológiai-, és rehabilitációs segítő programok. 

 
(5) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy részéről az együttműködés megszegésének 
minősül, ha a (2) bekezdésben foglaltak szerinti kötelezettségei bármelyikének neki felróható módon 
nem tesz eleget. 
 
(6) Nem tekinthető felróhatónak a kötelezettségszegés, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő 
személy hitelt érdemlően írásban igazolt betegsége vagy más hitelt érdemlő módon írásban igazolt 
halaszthatatlan elfoglaltsága miatt vagy akadályoztatása esetén a családsegítő szolgálat által előírt 
időpontban a foglalkozáson, illetve a tanácsadáson nem jelent meg, és mulasztásának okát az előírt 
időpontot megelőzően vagy az ok, illetve az akadály megszűnésétől számított 8 napon belül a 
családsegítő szolgálat felé igazolja. 
 
(7) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy önhibájából eredően a (2) bekezdésben 
foglalt kötelezettségeinek bármelyikét nem teljesíti, illetve mulasztását a (6) bekezdésben foglaltak 
szerint nem menti ki, erről a családsegítő szolgálat a határidő eredménytelen elteltét követő 15 napon 
belül Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ellátásokkal összefüggő 
feladatokért felelős szervezeti egységét írásban értesíti. 
 
(8) A családsegítő szolgálat a beilleszkedést segítő programban foglaltak végrehajtása érdekében más 
intézménnyel, szervezettel is megállapodást köthet. 
 
 

9. Ápolási díj 
 
 

14. § (1) A tartósan gondozásra szoruló, 18. életévét betöltött tartósan beteg személy otthoni ápolását, 
gondozását ellátó – 2011. április 30. napján vagy azt megelőzően jogosultságot szerzett – nagykorú 
hozzátartozó a (6) bekezdésben meghatározott mértékű anyagi hozzájárulásra jogosult, ha 

 
a) az ápoló családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegét, egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150 %-át nem haladja meg, és 

b) az ápolást végző lakóhelye és az ápolt személy lakóhelye, illetve tartózkodási helye 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területe, és  

c) az ápolást végző személy kötelezettségét az ápolt személy érdekének megfelelő 
módon teljesíti. 

 
(2) Az ápolást végző személy kötelezettségét nem, vagy nem az ápolt személy érdekének megfelelő 
módon teljesíti, ha 
 

a) az ápolt személy állandó-, illetve tartós felügyeletéről nem gondoskodik, vagy 
b) az ápolt személy háziorvosával egészségi állapotának helyreállítása érdekében nem tart 

rendszeres, illetve szükségképpeni kapcsolatot, vagy 
c) a (3) bekezdésben meghatározott intézmény által végzett segítő szakmai ellenőrzés során 

nem tanúsít együttműködést, vagy 
d) az ápolt személy részére a személyi és lakókörnyezeti higiéné, illetve az egészségi 

állapota megtartásához, javításához szükséges előírt, valamint elvárt feltételeket nem 
biztosítja, az alapvető ápolási, gondozási feladatokat nem teljesíti.  

 
(3) Az ápolást végző személy kötelezettsége teljesítésének (2) bekezdésben foglaltakra kiterjedő – az 
ápolt személy érdekeinek védelmét szolgáló – segítő szakmai ellenőrzését a házi segítségnyújtás 
ellátásáért felelős intézmény szükséghez képest, de naptári évente legalább egy alkalommal 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ellátásokkal összefüggő feladatokért 
felelős szervezeti egysége írásbeli megkeresésének kézhezvételétől számított 30 napon belül az 
ápolás – ápolt személy érdekének megfelelő módon történő – fennállása tényére vonatkozó 
nyilatkozatot tartalmazó ellenőrzési jegyzőkönyv megküldésével teljesíti. 



 
(4) A (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában az ápolt személy állandó, illetve tartós felügyeletéről az 
ápolást végző személy akkor nem gondoskodik, ha legalább az orvos előírása szerinti, az ápolt 
személy egészségi állapotához igazodó mértékű alapvető ápolási, gondozási feladatok ellátásának 
időtartamára az ápolt személy lakókörnyezetében nem végez ápolási tevékenységet.  
 
(5) A (2) bekezdés c) pontja alkalmazásában az ápolást végző személy akkor nem tanúsít 
együttműködést, ha 
a) az ellenőrzés eredményes és biztonságos lefolytatását akadályozza, illetve gátolja, vagy 
b) az első eredménytelen ellenőrzést követő felhívás ellenére bármely okból nem teszi lehetővé az 
ellenőrzési cselekmény soron kívül, de legkésőbb a felhívást követő 3 napon belül történő elvégzését. 
 
(6) Az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 
100%-a. 
 
 

10. Önkormányzati segély 
 
 

15. § (1) Önkormányzati segélyre jogosult, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 
valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd. 
 
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek, valamint 
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondnak minősül, ha a jogosult  
 

a) önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, vagy 
b) alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul, vagy 
c) gyermeke hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul. 

 
(3) A (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon az 
álláskeresők nyilvántartásában szereplő személy akkor nem tud gondoskodni, ha  
 

a) keresőtevékenysége az önkormányzati segély iránti kérelem előterjesztését megelőző 30 
napon belül megszűnt; álláskeresési ellátásra nem jogosult; aktív korúak ellátásában 
nem részesül, és  

b) a családsegítő szolgálattal munkaerőképesség-javító foglalkozáson való részvételről 
megállapodást kötött, és 

c) az 1. § (5) bekezdés c) pontja szerinti Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén működő szociális és gyermekvédelmi tevékenységet végző társadalmi 
szervezet, alapítvány pénzbeli, illetve természetbeni formában ellátást számára 
biztosítani nem tud.  

 
(4) A (2) bekezdés b) pontja alkalmazásában alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadásnak 
minősül  
 

a) a lakhatást veszélyeztető elemi kár elszenvedése okán keletkezett kiadás, vagy 
b) az elhunyt személy eltemettetésével kapcsolatosan felmerült kiadás, vagy 
c) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásával összefüggésben 

keletkezett kiadás, vagy 
d) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása okán felmerült kiadás, vagy 
e) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadás. 

 
(5) A (2) bekezdés c) pontja alkalmazásában gyermeke hátrányos helyzetének minősül, ha 

a) a gyermekek átmeneti gondozása gyermekjóléti alapellátásra az önkormányzati segély 
iránti kérelem előterjesztését megelőző 30 napban került felvételre, és 

b) az a) pont szerinti ellátás igénybevételét közvetlen megelőzően védelembe vétel 
keretében gondozásban részesült vagy  

c) az a) pont szerinti ellátás igénybevételét közvetlen megelőzően szűnt meg ideiglenes 
elhelyezése, vagy 

d) kapcsolati erőszak áldozata. 
 



(6) A többletkiadások alkalmanként jelentkező, valamint nem várt jellegének megállapítását a (4) 
bekezdés a) pontja szerinti jogcím esetén a családsegítő szolgálat, a (4) bekezdés c), d), e) pontjai 
szerinti jogcímek esetén a gyermekjóléti szolgáltatás ellátásáért felelős intézmény (a továbbiakban: 
gyermekjóléti szolgálat) (7) bekezdésben rögzített támogató javaslatához csatolt írásbeli szakmai 
véleménye alapozza meg. 
 
(7) A (4) bekezdés a) pontja szerinti jogcím esetén előterjesztett kérelemhez a családsegítő szolgálat, 
a (4) bekezdés c), d), e) pontjai szerinti jogcímek esetén előterjesztett kérelemhez a gyermekjóléti 
szolgálat, az (5) bekezdés szerinti jogcím esetén a gyermekek átmeneti gondozása ellátásáért felelős 
intézmény igényjogosultságot megalapozó írásbeli támogató javaslatát csatolni kell.  
 
(8) A (7) bekezdés szerinti támogató javaslat az igényjogosultság megalapozottsága tényén túlmenően 
– a (20) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – az önkormányzati segély összegszerűségének 
meghatározására is kiterjed. 
 
(9) A (4) bekezdés a) pontja szerinti jogcímen önkormányzati segélyre az a (18) bekezdésben 
meghatározott jövedelmi feltételeknek megfelelő kérelmező jogosult, aki  
 

a) hitelt érdemlően igazolt lakhatást veszélyeztető elemi kárt szenvedett, és 
b) az önkormányzati segély iránti kérelme a káresemény bekövetkezésétől vagy az arról 

való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül előterjesztésre kerül. 
 
(10) A (4) bekezdés b) pontja szerinti jogcímen önkormányzati segélyre jogosult, aki az elhunyt 
személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra 
köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja 
létfenntartását veszélyezteti. 
 
(11) A (10) bekezdés alkalmazásában a temetési költségek viselése akkor veszélyezteti a saját, illetve 
családja létfenntartását, ha családja jövedelméből számított egy főre jutó havi jövedelem a (19) 
bekezdésben foglaltaknak megfelel. 
 
(12) A (4) bekezdés b) pontja szerinti jogcímen adható önkormányzati segély iránti kérelmet a haláleset 
bekövetkezésének időpontját követő harmadik hónap utolsó napjáig lehet előterjeszteni. 
 
(13) A (4) bekezdés b) pontja szerinti jogcímen nyújtható önkormányzati segély iránti kérelemről a 
kérelem beérkezését vagy ha az eljárás hivatalból indul az eljárás megindítását követő 8 napon belül 
kell dönteni.  
 
(14) A (4) bekezdés b) pontja szerinti jogcímen adható önkormányzati segély összege nem lehet 
kevesebb, mint a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-a. 
 
(15) A polgármester köteles minden év január hónapjában a településen temetkezési szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatóktól adatot beszerezni a legolcsóbb temetési költség megállapításához. 
 
(16) Amennyiben kérelmező szociális körülményei indokolttá teszik, a (4) bekezdés b) pontja szerinti 
jogcímen adható önkormányzati segély a temetés költségeinek kifizetésére - jogosult kérelmére - előre 
is adható. 
 
(17) A (16) bekezdés alkalmazásában a szociális körülmények akkor teszik indokolttá a (4) bekezdés 
b) pontja szerinti jogcímen önkormányzati segély előre történő biztosítását, ha a (19) bekezdésben 
meghatározott jövedelmi feltételeknek megfelelő jogosult 
 

a) családjában tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos kiskorú eltartásáról az elhunyt 
személy halálesete következtében egyedül gondoskodik, vagy  

b) családjában három vagy több kiskorú eltartásáról az elhunyt személy halálesete 
következtében egyedül gondoskodik, vagy  

c) az elhunyt személy halálesete következtében vált egyedülélővé. 
 
(18) A (19) bekezdésben foglalt kivétellel önkormányzati segélyre jogosult, akinek családjában az egy 
főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át nem haladja 
meg. 
 



(19) A (4) bekezdés b) pontja szerinti jogcímen önkormányzati segélyre jogosult, akinek családjában az 
egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, 
egyedülélő, saját jogú nyugellátásban részesülő esetében 300 %-át nem haladja meg. 
 
(20) Az önkormányzati segély alkalmankénti összege, amennyiben 
 

a) a (3) bekezdés szerinti jogcímen kerül megállapításra, 5000 forint  
b) a (4) bekezdés a) pontja szerinti jogcímen kerül megállapításra, az igényjogosultságot 

megalapozó támogató javaslatban meghatározott összeg, de legfeljebb 80000 forint, 
c) a (4) bekezdés b) pontja szerinti jogcímen kerül megállapításra, 30000 forint, 
d) a (4) bekezdés c), d) e) pontjai, valamint az (5) bekezdés szerinti jogcímen kerül 

megállapításra, az igényjogosultságot megalapozó támogató javaslatban 
meghatározott összeg, de legfeljebb 5000 forint. 

 
(21) Az önkormányzati segély (20) bekezdés b) és d) pontjai szerinti összegét 100 forintra kerekítve 
kell megállapítani.  
 
(22) Az önkormányzati segély kifizetése a jogosult részére postai úton, illetve – jogosult kérésére – a 
jogosult nevére szóló pénzintézetnél vezetett lakossági folyószámlára utalással történik.  
 
(23) Önkormányzati segélyre nem jogosult, aki e rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti 
környezettanulmány elkészítése során nem tanúsít együttműködést. 
 
(24) A (23) bekezdés alkalmazásában kérelmező a környezettanulmány elkészítése során akkor nem 
tanúsít együttműködést, ha 
 

a) a környezettanulmány elkészítését akadályozza, illetve gátolja, vagy 
b) az első eredménytelen kísérletet követő felhívás ellenére bármely okból nem teszi 

lehetővé a környezettanulmány soron kívül, de legkésőbb a felhívást követő 3 napon 
belül történő elkészítését.  

 
(25) Az önkormányzati segélyre irányuló kérelem az év közben bármikor benyújtható. 

 
 

11. Szociális védelmi támogatás 
 
 

16. § (1) Szociális védelmi támogatásra jogosult, aki szociális veszély-illetve válsághelyzetbe került. 
 
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociális veszély-illetve válsághelyzetnek minősül, ha a jogosult  
 

a) lakhatást veszélyeztető krízisállapota miatt anyagi segítségre szorul, vagy 
b) egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó gyógyszerköltségének 

kifizetése miatt megélhetését súlyosan nehezítő élethelyzetbe kerül, vagy 
c) munkaerő-piaci integrációjának, reintegrációjának elősegítéséhez anyagi segítségre 

szorul, vagy 
d) Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezetési program keretében megvalósuló 

székesfehérvári szennyvízcsatorna építésében az érdekeltekből megalakult Fehérvári 
Szennyvízcsatorna-építő Viziközmű Társulat természetes személy érdekeltjeként 
anyagi segítségre szorul, vagy 

e) gyermek iskoláztatásával kapcsolatosan jelentkező többletkiadása miatt anyagi segítségre 
szorul, vagy 

f) a mindennapi életvitel önállóságának megőrzéséhez életkora, egészségi állapota miatt 
segítségre szorul, vagy 

g) önálló életvezetési képességének kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló intézményi 
ellátás hozzáféréséhez anyagi segítségre szorul. 

 
(3) A (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában lakhatást veszélyeztető krízisállapotnak minősül, ha – a 
(9) bekezdés szerinti jövedelmi feltételnek megfelelő – kérelmező 
 

a) a kérelem előterjesztését megelőző három hónapban keletkezett legfeljebb egy havi 
lakásfenntartással kapcsolatos közüzemi, szolgáltatási díjhátralékkal rendelkezik, vagy 



b) a kérelem előterjesztését megelőző három hónapban keletkezett legfeljebb egy havi 
hajléktalan szállás díjfizetési kötelezettségből adódó hátralékkal rendelkezik, vagy 

c) a tárgyévi tüzelőanyag költség kifizetése miatt anyagi többletterhet visel. 
 

(4) A (2) bekezdés b) pontja alkalmazásában az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához 
kapcsolódó gyógyszerköltség kifizetése akkor nehezíti súlyosan a megélhetést, ha – a (10) bekezdés 
szerinti jövedelmi feltételnek megfelelő – kérelmező 
 

a) egyedülélő, és 

b) a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú nyugellátásban 

részesül, és 

c) a háziorvos által igazolt, a kérelem előterjesztését megelőző havi gyógyszerköltsége 

nyugellátásának 10 %-át eléri azzal, hogy a gyógyszerköltség a rendszeres és az akut 

megbetegedésekből eredő gyógyszerszükségletet is magában foglalja.   

    

(5) A (2) bekezdés c) pontja alkalmazásában munkaerő-piaci integráció, reintegráció elősegítésének 
minősül, ha – a (9) bekezdés szerinti jövedelmi feltételnek megfelelő – kérelmező 
 

a) a munkaerőpiactól tartósan távollévő tartósan álláskereső, és 

b) a munkába állás elengedhetetlen feltételét, a közösségi közlekedési eszköz 

igénybevételére jogosító helyi vagy helyközi havi utazási bérlet megvásárlásának 

szükségességét a családsegítő szolgálat vagy a személyes gondoskodás keretébe 

tartozó hajléktalan személyek szakosított ellátásáért felelős intézmény vezetője 

részére hitelt érdemlően igazolja, és 

c) a családsegítő szolgálat vagy a személyes gondoskodás keretébe tartozó hajléktalan 

személyek szakosított ellátásáért felelős intézmény vezetője részéről az 

igényjogosultságot megalapozó írásbeli támogató javaslatával rendelkezik. 

 

(6) A (2) bekezdés e) pontja alkalmazásában a gyermek iskoláztatásával kapcsolatosan jelentkező 
többletkiadásként kizárólag a köznevelési intézmény által a gyermek részére kötelező módon előírt 
tankönyvek, taneszközök megvásárlásával kapcsolatosan felmerült költségek vehetők figyelembe.  
 
(7) A (2) bekezdés f) pontja alkalmazásában a mindennapi életvitel önállóságának megőrzéséhez – a 
(10) bekezdés szerinti jövedelmi feltételnek megfelelő - kérelmező akkor szorul segítségre, ha 
 

a) a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú nyugellátásban 
részesülő egyedülélő, vagy 

b) a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú nyugellátásban 
részesülő házastársával vagy élettársával együtt élő, a társadalombiztosítási 
nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú nyugellátásban részesülő, és 

c) a házi segítségnyújtás ellátásáért felelős intézmény által igazoltan egészségügyi 
problémája következtében közlekedő-képessége akadályozott vagy gátolt, és 

d) a mozgássegítő, mozgáskönnyítő elektromoped megfelelő használatára képes, és 
e) a házi segítségnyújtás ellátásáért felelős intézmény vezetője részéről az 

igényjogosultságot megalapozó – a d) pont szerinti feltételre is kiterjedő, a használat 
képességének minősítését is magában foglaló - írásbeli támogató javaslatával 
rendelkezik. 

 
(8) A (2) bekezdés g) pontja alkalmazásában önálló életvezetési képességének kialakítását, illetve 
helyreállítását szolgáló intézményi ellátás hozzáféréséhez – a (9) bekezdés szerinti jövedelmi 
feltételnek megfelelő - kérelmező akkor szorul anyagi segítségre, ha 
 

a) felépülésében motivált szenvedélybeteg, és 

b) rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szorul, utógondozására nincs más 

mód, és 

c) a szenvedélybetegek rehabilitációs intézményi szolgáltatása hozzáférhetőségének 

elengedhetetlen feltételét, a közösségi közlekedési eszköz igénybevételére jogosító 

utazási költség szükségességét a szenvedélybetegek közösségi alapellátását, 



alacsonyküszöbű ellátását vagy nappali ellátását nyújtó szolgáltatató vezetője részére 

hitelt érdemlően igazolja, és 

d) a szenvedélybetegek közösségi alapellátását, alacsonyküszöbű ellátását vagy nappali 

ellátását nyújtó szolgáltatató vezetője részéről az igényjogosultságot megalapozó – az 

a) pont szerinti feltételre is kiterjedő, a viselkedési minőséget is magában foglaló - 

írásbeli támogató javaslatával rendelkezik. 

 
(9) A (10) bekezdésben foglalt kivétellel szociális védelmi támogatásra jogosult, akinek családjában az 
egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át nem 
haladja meg.  
 
(10) A (2) bekezdés b) és f) pontjai szerinti jogcímen szociális védelmi támogatásra jogosult, akinek 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 
%-át nem haladja meg. 
 
(11) Szociális védelmi támogatás – a (12) és (13) bekezdésben foglalt kivétellel - naptári félévente egy 
alkalommal adható. 
 
(12) A (2) bekezdés d) pontja szerinti jogcímen szociális védelmi támogatás a befizetés hitelt érdemlő 
igazolása mellett, az érdekeltségi egységre jutó hozzájárulás befizetését részletekben teljesítő jogosult 
esetén, az érdekeltségi egységre jutó hozzájárulás tárgyévre megállapításra került teljes összege 
megfizetésének teljesítését követően, de legkésőbb tárgyévet követő év január 31. napjáig adható.  
 
(13) A (2) bekezdés f) pontja szerinti jogcímen szociális védelmi támogatás a mozgássegítő, 
mozgáskönnyítő elektromoped megvásárlása hitelt érdemlő igazolása mellett, a megvásárlást követő 
30 napon belül adható azzal, hogy jogosultanként kizárólag egy mozgássegítő, mozgáskönnyítő 
elektromoped megvásárlásához nyújtható támogatás.   
 
(14) A szociális védelmi támogatás esetenkénti összege amennyiben 
 

a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti jogcímen kerül megállapításra 
aa) a lakásfenntartással kapcsolatos közüzemi, szolgáltatási díjhátralék összegének 

75 %-a, de legfeljebb 20000 forint, 
ab) a hajléktalan szállás díjfizetési kötelezettségből adódó hátralék összegének 75 %-

a, de legfeljebb 20000 forint, 
ac) a tárgyévi tüzelő-anyagra kifizetett összeg 75 %-a, de legfeljebb 20000 forint, 

b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti jogcímen kerül megállapításra, a háziorvos által igazolt, a 
kérelem előterjesztését megelőző havi gyógyszerköltség összegének 75 %-a, de 
legfeljebb 20000 forint, 

c) a (2) bekezdés c) pontja szerinti jogcímen kerül megállapításra, a közösségi közlekedési 
eszköz igénybevételére jogosító helyi vagy helyközi havi utazási bérlet költségének 
100 %-a, de legfeljebb 20000 forint, 

d) a (2) bekezdés d) pontja szerinti jogcímen kerül megállapításra, a Fehérvári 
Szennyvízcsatorna-építő Viziközmű Társulat természetes személy érdekeltségi 
egységére jutó hozzájárulása összegének 30 %-a, 

e) a (2) bekezdés e) pontja szerinti jogcímen kerül megállapításra, a gyermek 
iskoláztatásával kapcsolatosan jelentkező többletkiadás összegének 75 %-a, de 
legfeljebb 20000 forint, 

f) a (2) bekezdés f) pontja szerinti jogcímen kerül megállapításra, a mozgássegítő, 
mozgáskönnyítő elektromoped vételárának 15 %-a, de legfeljebb 20000 forint, 

g) a (2) bekezdés g) pontja szerinti jogcímen kerül megállapításra, a közösségi közlekedési 
eszköz igénybevételére jogosító utazási költség 100 %-a, de legfeljebb 20000 forint. 

 
(15) A szociális védelmi támogatás összegét 100 forintra kerekíve kell megállapítani.  
 
(16) A szociális védelmi támogatás kifizetése – a (17) bekezdésben foglalt kivétellel - jogosult részére 
postai úton, illetve – jogosult kérésére – jogosult nevére szóló pénzintézetnél vezetett lakossági 
folyószámlára utalással történik.  
 



(17) A lakásfenntartással kapcsolatos közüzemi, szolgáltatási díjhátralék részben történő kiegyenlítése 
céljából a (2) bekezdés a) pontja szerinti jogcímen adható szociális védelmi támogatás kifizetése a 
szolgáltatónál, jogosult nevén vezetett számlára utalással történik. 
 
(18) Nem jogosult a (2) bekezdés a) pontja szerinti jogcímen szociális védelmi támogatásra aki, illetve 
akinek háztartása 
 

a) lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy 
b) szociális helyzet alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

tulajdonában lévő lakás bérlője vagy 
c) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakás jogcím 

nélküli használója. 
 
(19) Nem jogosult a (2) bekezdés b) és f) pontjai szerinti jogcímen szociális védelmi támogatásra, aki 
közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik.  
 
(20) Nem jogosult a (2) bekezdés e) pontja szerinti jogcímen szociális védelmi támogatásra a gyermek, 
amennyiben 
 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 
b) tárgyévben a családok támogatásáról rendelkező törvényben foglaltak szerinti 

tankötelezettség mulasztásával és az iskoláztatási támogatás szüneteltetésével 
kapcsolatos eljárásban a gyámhatóság részéről a gyermek, illetve a gyermek jogán az 
iskoláztatási támogatás folyósítására jogosult személy számára joghátrány került 
megállapításra, illetve az adott tanévben az igazolatlanul mulasztott tízedik kötelező 
tanórai foglalkozás után végzéssel az iskoláztatási támogatás jogosultjának a családok 
támogatásáról rendelkező törvényben meghatározott jogkövetkezményekre való 
felhívására sor került. 

 
(21) Szociális védelmi támogatásra nem jogosult, aki  
 

a) a (23) bekezdés szerinti vagyonnal rendelkezik, vagy 
b) a 6. § (1) bekezdése szerinti környezettanulmány elkészítése során nem tanúsít 

együttműködést. 
 
(22) A (21) bekezdés b) pontja alkalmazásában kérelmező a környezettanulmány elkészítése során 
akkor nem tanúsít együttműködést, ha 
 

a) a környezettanulmány elkészítését akadályozza, illetve gátolja, vagy 
b) az első eredménytelen kísérletet követő felhívás ellenére bármely okból nem teszi 

lehetővé a környezettanulmány soron kívül, de legkésőbb a felhívást követő 3 napon 
belül történő elkészítését.  

 
(23) A 16. § alkalmazásában értékhatárra való tekintet nélkül vagyonnak kell tekinteni a hasznosítható 
ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot azzal, hogy a szociális védelmi támogatás 
jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett 
személy életvitelszerűen lakik; az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn; 
továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.  
 
(24) A vagyoni helyzet vizsgálatakor a (23) bekezdés szerinti vagyoni minősítés meghatározására a 
Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.  
 
 

12. Családvédelmi kedvezmény 
 
 

17. § (1) Családvédelmi kedvezményre jogosult, akinek gyermeke saját családi környezetében történő 
nevelkedése; szükségleteihez igazodó gondozása, nevelése; jólétének biztosítása anyagi 
egyensúlyvesztés miatt időszakosan vagy tartósan veszélyeztetett.  
 



(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában gyermeke saját családi környezetében történő nevelkedése; 
szükségleteihez igazodó gondozása, nevelése; jólétének biztosítása anyagi egyensúlyvesztés miatt 
időszakosan vagy tartósan akkor veszélyeztetett, ha a jogosult  
 

a) a gyermekétkeztetés intézményi térítési díját önerőből megfizetni nem képes, vagy 
b) a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának normatív kedvezményt meghaladó 

mértékét segítség nélkül megfizetni nem képes, vagy 
c) gyermeke napközbeni ellátását biztosító családi napközi térítési díjának megfizetéséhez 

anyagi segítségre szorul.  
 
(3) A (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában a gyermekétkeztetés intézményi térítési díját – a (6) 
bekezdés szerinti jövedelmi feltételnek megfelelő - kérelmező önerőből megfizetni nem képes, ha a 
bölcsődei, az óvodai nevelésben részt vevő; az általános iskolai, a szakiskolai, a gimnáziumi, a 
szakközépiskolai nevelésben részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató 
gyermeke 
 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesül, és 
b) gyermekétkeztetés normatív kedvezményére nem jogosult. 

 
(4) A (2) bekezdés b) pontja alkalmazásában a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának normatív 
kedvezményt meghaladó mértékét – a (6) bekezdés szerinti jövedelmi feltételnek megfelelő - 
kérelmező segítség nélkül megfizetni nem képes, ha 
  

a) szakiskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai nevelésben részt vevő, a nappali oktatás 
munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeke rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesül, vagy 

b) gyermeke után a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye a 100 %-os mértéket nem éri 
el. 

 
(5) A (2) bekezdés c) pontja alkalmazásában a gyermek napközbeni ellátását biztosító családi napközi 
térítési díjának megfizetéséhez – a (6) bekezdés szerinti jövedelmi feltételnek megfelelő - kérelmező 
anyagi segítségre szorul, ha 
  

a) a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő vagy a 
családbafogadó gyám keresőtevékenységet folytat, vagy nappali oktatás munkarendje 
szerint folytat tanulmányokat, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytat 
tanulmányokat, és 

b) a gyermek székesfehérvári bölcsődébe helyhiány miatt nem nyert felvételt, és 
c) a gyermek napközbeni ellátását más módon biztosítani nem tudja, és 
d) a gyermekjóléti szolgálat vezetője részéről az igényjogosultságot megalapozó – a c) pont 

szerinti feltételre is kiterjedő, a gyermek családi napköziben történő napközbeni 
ellátásának kizárólagosságát is magában foglaló – írásbeli támogató javaslatával 
rendelkezik. 

 
(6) Családvédelmi kedvezményre jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át nem haladja meg.  
 
(7) A családvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására a tanév rendjéről rendelkező 
jogszabályban meghatározott első tanítási napon vagy azt megelőzően benyújtott kérelem esetén a 
tanév első tanítási napjától – figyelemmel a (8) bekezdésben foglaltakra – a soron következő tanév 
első tanítási napját megelőző napig kerül sor. Amennyiben a kérelem a tanév első tanítási napját 
követően kerül előterjesztésre, a családvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására a 
kérelem benyújtását követő hónap első napjától – figyelemmel a (8) bekezdésben foglaltakra – a soron 
következő tanév első tanítási napját megelőző napig kerül sor.  
 
(8) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett székesfehérvári nyári 
napközis tábor igénybevétele során a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításakor a 
gyermekétkeztetés normatív kedvezményeit, valamint a családvédelmi kedvezmény megállapított 
mértékét kell alkalmazni.  
 
(9) A családvédelmi kedvezményre való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi 
jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban is benyújtható. Ebben az 



esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól, illetve a tanév rendjéről 
rendelkező jogszabályban meghatározott első tanítási naptól kell megállapítani.  
 
(10) A (2) bekezdés a) és b) pontjai szerinti jogcímeken adható családvédelmi kedvezmény mértéke a 
ténylegesen igénybe vett étkezési napok és a napi étkezési díj szorzatának összege, figyelemmel a 
gyermekétkeztetés normatív kedvezményeire. A kedvezmény összegének az étkezést biztosító 
intézmény részére történő utalásról az intézmény számára Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal ellátásokkal összefüggő feladatokért felelős szervezeti egysége által tárgyhót 
követő hónap 5. napjáig megküldött elszámolási nyomtatvány visszaérkezése után soron kívül, de 
legkésőbb 3 napon belül történő jogosultság-ellenőrzést követő 8 napon belül történik intézkedés.  
 
(11) A (2) bekezdés c) pontja szerinti jogcímen adható családvédelmi kedvezmény mértéke a 
ténylegesen igénybe vett órák és az egy órára megállapított térítési díj szorzatának összege, azonban 
havonta gyermekenként legfeljebb 20000 forint. A kedvezmény összegének a szolgáltató részére 
történő utalásról a szolgáltató számára Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
ellátásokkal összefüggő feladatokért felelős szervezeti egysége által tárgyhót követő hónap 5. napjáig 
megküldött elszámolási nyomtatvány visszaérkezése után soron kívül, de legkésőbb 3 napon belül 
történő jogosultság-ellenőrzést követő 8 napon belül történik intézkedés.  
 
(12) Családvédelmi kedvezményre nem jogosult, aki  
 

a) a (14) bekezdés szerinti vagyonnal rendelkezik, vagy 
b) a 6. § (1) bekezdése szerinti környezettanulmány elkészítése során nem tanúsít 

együttműködést. 
 
(13) A (12) bekezdés b) pontja alkalmazásában kérelmező a környezettanulmány elkészítése során 
akkor nem tanúsít együttműködést, ha 
 

a) a környezettanulmány elkészítését akadályozza, illetve gátolja, vagy 
b) az első eredménytelen kísérletet követő felhívás ellenére bármely okból nem teszi 

lehetővé a környezettanulmány soron kívül, de legkésőbb a felhívást követő 3 napon 
belül történő elkészítését.  

 
(14) A 17. § alkalmazásában értékhatárra való tekintet nélkül vagyonnak kell tekinteni a hasznosítható 
ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot azzal, hogy a szociális védelmi támogatás 
jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett 
személy életvitelszerűen lakik; az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn; 
továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.  
 
(15) A vagyoni helyzet vizsgálatakor a (14) bekezdés szerinti vagyoni minősítés meghatározására a 
Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.  
 
 

13. Közgyógyellátás 
 
 

18. § (1) Az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése 
érdekében hozzájárulás a szociálisan rászorult személy részére a (2) bekezdésben foglaltak szerint 
biztosítható. 
 
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a személy szociálisan akkor rászorult, és jogosult 
közgyógyellátásra, ha 
 

a) családjában az egy főre jutó havi  jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150 %-át, egyedülélő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 %-át nem haladja meg, és 

b) a havi rendszeres gyógyító ellátásának az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési 
díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri.  

 
 
 
 



14. Adósságkezelési szolgáltatás 
 
 

19. § (1) Lakhatást segítő ellátásként adósságkezelési szolgáltatásra jogosult, akinek háztartásában az egy 
főre jutó havi jövedelem  
 

a) a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú nyugellátásban 
részesülő egyedülélő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
300 %-át, 

b) az a) pont alá nem tartozó egyedülélő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 250 %-át,  

c) az a) és b) pont alá nem tartozó esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 %-át nem haladja meg. 

 
(2) Az adósságkezelési szolgáltatás esetében – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – elismert 
lakásnagyság  
 

a) ha a háztartásban egy személy lakik 55 négyzetméter, 
b) ha a háztartásban két személy lakik 60 négyzetméter, 
c) ha a háztartásban három személy lakik 65 négyzetméter, 
d) ha a háztartásban négy személy lakik 70 négyzetméter, 
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban a d) pontban megjelölt lakásnagyság és 

minden további személy után öt-öt négyzetméter, de legfeljebb a jogosult által lakott 
lakás nagysága. 

 
(3) Családi házas ingatlan esetén elismert lakásnagyság 
 

a) ha a háztartásban legfeljebb négy személy lakik 100 négyzetméter, 
b) ha négy személynél több lakik a háztartásban az a) pontban megjelölt lakásnagyság és 

minden további személy után öt-öt négyzetméter, de legfeljebb a jogosult által lakott 
lakás nagysága. 

 
(4) Az adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultság megállapításánál 
a (2) és (3) bekezdésekben meghatározott helyben elismert lakásnagyság a lakás komfortfokozatától 
függetlenül veendő figyelembe.    
 
(5) Az adósságkezelési szolgáltatásba a lakhatási költségek körébe tartozó adósságtípusok közül 
 

a)  a vezetékes gázszolgáltatási díjtartozás, 
b)  a vezetékes áramszolgáltatási díjtartozás, 
c)  a vezetékes távhő-szolgáltatási díjtartozás, 
d)  a vezetékes víz- és csatornahasználati díjtartozás, 
e)  a közösköltség-hátralék,  
f)  a több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtési díjtartozás (a 

továbbiakban együtt: adósság) 
kerülhet bevonásra. 

 
(6) Az adósságcsökkentési támogatás mértékeként amennyiben jogosult háztartásában az egy főre 
jutó havi jövedelem   
 

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, az (1) bekezdés a) és 
b) pontjai szerinti egyedülélő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 180 %-át nem haladja meg, az adósságkezelés körébe bevont adósság 
75 %-a, 

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át meghaladja, de az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, az (1) 
bekezdés a) és b) pontjai szerinti egyedülélő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 180 %-át meghaladja, de az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, az adósságkezelés körébe bevont 
adósság 60 %-a, 

c) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át meghaladja, de az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át nem haladja meg, az (1) 



bekezdés a) és b) pontjai szerinti egyedülélő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200 %-át meghaladja, de az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 220 %-át nem haladja meg, az adósságkezelés körébe bevont 
adósság 50 %-a, 

d) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át meghaladja, de az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, az (1) 
bekezdés a) és b) pontjai szerinti egyedülélő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 220 %-át meghaladja, de az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg, az adósságkezelés körébe bevont 
adósság 40 %-a, 

e) az (1) bekezdés a) pontja szerinti egyedülélő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 250%-át meghaladja, de az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg az adósságkezelés körébe bevont 
adósság 30 %-a, 

legfeljebb azonban a (8) bekezdésben meghatározott összeg kerül megállapításra. 
 
(7) Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja az adósságkezelési szolgáltatás lezárásától – ide 
nem értve az Szt. 55/B. § (1) bekezdés szerinti megszüntetést – számított 24 hónap elteltét követően 
történő ismételt jogosultságszerzés esetén az adósságkezelés körébe bevont adósság 30 %-a 
mértékében, legfeljebb azonban a (8) bekezdésben meghatározott összegben jogosult 
adósságcsökkentési támogatásra.   
 
(8) A (6) és (7) bekezdések szerint megállapításra kerülő adósságcsökkentési támogatás mértéke nem 
haladhatja meg a 200000 forint összeget.  
 
(9) Nem jogosult adósságcsökkentési támogatásra az adós, amennyiben 
az (5) bekezdés a)-f) pontjaiban meghatározásra került adósság együttes összege a 300000 forintot 
meghaladja.  
 
(10) Az adósságkezelési szolgáltatásra irányuló kérelem az év közben bármikor benyújtható. 
 
(11) Az adósságkezelési tanácsadás (a továbbiakban: tanácsadás) a családsegítő szolgálat útján 
történik.  
 
(12) Az adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultság megállapítását a családsegítő szolgálat 
adósságkezelési tanácsadójának legfeljebb három hónap időtartamú előgondozása előzi meg. 
 
(13) A (12) bekezdés szerinti előgondozás különösen: 
 

a) az adósság keletkezése okainak feltárására, 
b) az anyagi egyensúlyvesztés okainak feltárására, 
c) a lakhatást veszélyeztető krízishelyzetet előidéző okok feltárására, 
d) az adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos kötelezettségek teljesíthetőségének 

vizsgálatára, 
e) a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a tanácsadóval történő aktív, tevékeny 

közreműködés vizsgálatára 
terjed ki.   

 
(14) A tanácsadás keretében az adós köteles: 
 

a) az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt, de legalább 12 hónap időtartamig a 
tanácsadáson történő részvételre, és 

b) az adósságkezelési tanácsadó által meghatározottak szerinti, de legalább havonta egy 
alkalommal a tanácsadáson történő személyes megjelenésre, és 

c) az adósság és a megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözete 
megfizetésének a tanácsadó adóssal az adósság rendezésének feltételeiről kötött 
írásos megállapodásban (a továbbiakban: megállapodás) foglaltak szerint határidőben 
történő igazolására, és 

d) a lakásfenntartással kapcsolatos fizetési kötelezettségeinek a megállapodásban 
meghatározottak szerinti határidőben történő, rendszeres igazolására.  

 



(15) A családsegítő szolgálat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 
ellátásokkal összefüggő feladatokért felelős szervezeti egysége részére köteles írásban haladéktalanul 
jelezni 
 

a) a (18) bekezdés c) pontjában foglalt kötelezettségszegést, 
b)  az adós fizetési képessége megváltozásának tényét, 
c) az adósságkezelési szolgáltatás lezárásának tényét. 

 
(16) Az adós köteles az adósságcsökkentési támogatás megállapításáról szóló határozat jogerőre 
emelkedését követő 15 napon belül a családsegítő szolgálatnál megállapodás megkötése céljából 
személyes megjelenésre, a megállapodásban foglaltak maradéktalan teljesítésére és fizetési 
képességét érintő körülmények megváltozásának haladéktalan bejelentésére.  
 
(17) Az adós az adósságcsökkentési támogatás megállapításáról szóló határozat jogerőre 
emelkedését követő 30 napon belül a követelés jogosultjával megkötött megállapodást köteles 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ellátásokkal összefüggő feladatokért 
felelős szervezeti egysége részére eljuttatni. 
 
(18) Amennyiben az adós:  
 

a) a követelés jogosultjával történő megállapodást nem köti meg, vagy 
b) követelés jogosultjával megkötött megállapodást Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatalának ellátásokkal összefüggő feladatokért felelős szervezeti 
egysége részére a (17) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem juttatja el, 
vagy    

c) az adósság és a megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözete fizetési 
kötelezettségének vagy a lakásfenntartással kapcsolatos fizetési kötelezettségének 
három hónapig nem tesz eleget, 

 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ellátásokkal összefüggő feladatokért 
felelős szervezeti egysége 15 napos határidő tűzésével az adóst kötelezettségének teljesítésére hívja 
fel.   
 
(19) Amennyiben az adós: 
 

a) a (18) bekezdés a) és b) pontjaiban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az 
adósságcsökkentési támogatást a megállapítás napjával, 

b) a (18) bekezdés c) pontjában foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az 
adósságcsökkentési támogatást az adós által még teljesített hónap utolsó napjával 

kell megszüntetni. 
 

 
15. Önkormányzati lakbértámogatás 

 
 

20. § (1) Önkormányzati lakbértámogatásra jogosult, aki  
 

a) szociális helyzete miatt lakhatását önerőből megoldani nem tudja és  

b) lakhatásával kapcsolatosan felmerült költségeket megfizetni segítség nélkül nem 

képes. 

 

(2) Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában lakhatását – a (3)-(5) bekezdések szerinti jövedelmi 
feltételnek megfelelő - kérelmező szociális helyzete miatt önerőből megoldani nem tudja, ha szociális 
helyzet alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező lakás bérleti 
jogviszonnyal rendelkező bérlője. 
 
(3) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában a kérelmező segítség nélkül akkor nem képes 
megfizetni lakhatásával kapcsolatosan felmerült költségeket, ha családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem - a (4) és (5) bekezdésben foglalt kivétellel - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegét nem haladja meg.  
 



(4) Az egyedülélő, valamint gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más törvényes 
képviselő a (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően akkor is megfelel az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
feltételnek, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 %-át nem haladja meg.  
 
(5) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú nyugellátásban részesülő 
egydülélő a (3) és (4) bekezdésekben foglaltakon túlmenően akkor is megfelel az (1) bekezdés b) 
pontja szerinti feltételnek, ha havi saját jogú nyugellátása az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 %-át meghaladja, de az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át 
nem haladja meg. 
 
(6) Önkormányzati lakbértámogatás a kérelem előterjesztését követő hónap első napjától a jogosultság 
fennállásának időtartamára, de legfeljebb a bérleti jogviszony időtartamára kerül megállapításra. 
 
(7) Az önkormányzati lakbértámogatásra való jogosultság fennállását Bérbeadó kérelemre bármikor, 
hivatalból évente legalább egy alkalommal felülvizsgálja. Az önkormányzati lakbértámogatásra való 
jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények (a bérleti jogviszony megléte, a bérleti 
jogviszony jellege, jövedelmi helyzet, vagyoni helyzet) megváltozása esetén Bérbeadó az 
önkormányzati lakbértámogatás mértékét e rendelet 20. § rendelkezései alapján módosítja vagy az 
önkormányzati lakbértámogatásra való jogosultságot a felülvizsgálati eljárás során hozott döntés 
hónapjának utolsó napjával megszünteti. 
 
(8) Az önkormányzati lakbértámogatásra való jogosultság megszűnik, ha bérlő 
 

a) lakásbérleti jogviszonya megszűnik, vagy 
b) bérlőként történő kijelölésére a Bérbeadó részéről szociális helyzettől eltérő módon kerül 

sor. 
 
(9) Önkormányzati lakbértámogatásra nem jogosult vagy az önkormányzati lakbértámogatásra való 
jogosultságot meg kell szüntetni, ha a bérlő 
 

a) a (3)-(5) bekezdések szerinti jövedelmi feltételeknek nem felel meg, vagy 
b) a (15) bekezdés szerinti vagyonnal rendelkezik, vagy 
c) a 6. § (2) bekezdés szerinti környezettanulmány vagy bérleményellenőrzés elkészítése 

során nem tanúsít együttműködést. 
 
(10) A (9) bekezdés c) pontja alkalmazásában kérelmező a környezettanulmány vagy 
bérleményellenőrzés elkészítése során akkor nem tanúsít együttműködést, ha 
 

a) a környezettanulmány vagy bérleményellenőrzés elkészítését akadályozza, illetve gátolja, 
vagy 

b) az első eredménytelen kísérletet követő felhívás ellenére bármely okból nem teszi 
lehetővé a környezettanulmány vagy bérleményellenőrzés soron kívül, de legkésőbb a 
felhívást követő 3 napon belül történő elkészítését. 

 
(11) Az önkormányzati lakbértámogatás megszüntetésére a (9) bekezdésben foglalt okok 
valamelyikéről való tudomásszerzés hónapjának utolsó napjával kerül sor.  
 
(12) Az önkormányzati lakbértámogatás mértékének módosítására kérelemre vagy hivatalból indított 
eljárás keretében kerül sor.  
 
(13) Az önkormányzati lakbértámogatás mértékének módosítására amennyiben a (12) bekezdés 
szerinti eljárások valamelyikének eredményeképpen 
 

a) az önkormányzati lakbértámogatás mértékében csökkenés következik be, az eljárás 
jogerős befejezését követő második hónap első napjával, 

b) az önkormányzati lakbértámogatás mértékében növekedés következik be, az eljárás 
jogerős befejezését követő hónap első napjával kerül sor.  

 
(14) Az önkormányzati lakbértámogatás mértéke  
 



a) a (3) bekezdés szerinti jövedelmi feltételnek megfelelő jogosult esetén a lakás szociális 
helyzet alapján történő bérbeadása esetére megállapított lakbér mértékének 50 %-a. 

b) a (4) bekezdés szerinti jövedelmi feltételnek megfelelő jogosult esetén a lakás szociális 
helyzet alapján történő bérbeadása esetére megállapított lakbér mértékének 30 %-a. 

c) az (5) bekezdés szerinti jövedelmi feltételnek megfelelő jogosult esetén a lakás szociális 
helyzet alapján történő bérbeadása esetére megállapított lakbér mértékének 20 %-a. 

 
(15) A 20. § alkalmazásában értékhatárra való tekintet nélkül vagyonnak kell tekinteni a hasznosítható 
ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot azzal, hogy az önkormányzati lakbértámogatás 
jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett 
személy életvitelszerűen lakik; az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn; 
továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.  
 
(16) A vagyoni helyzet vizsgálatakor a (15) bekezdés szerinti vagyoni minősítés meghatározására a 
Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.  
 
(17) Önkormányzati lakbértámogatás megállapítására kizárólag természetbeni ellátásként kerül sor, a 
(14) bekezdés szerinti havi támogatási összeg utalása szolgáltató részére történik.  
 

 
IV. fejezet 

 
Záró rendelkezések 

 
 

15. Hatályba léptető rendelkezések 
 
 

21. § E rendelet 2014. január 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult 
eljárások során kell alkalmazni.  
 
 

16. Hatályon kívül helyező rendelkezések 
 
 

22. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család-és 
gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól szóló 8/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete. 
 
Székesfehérvár, 2013. december 17. 
 
 
 
 
 
 
 Dr. Cser-Palkovics András Dr. Bóka Viktor 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
 
Záradék: 
 
A rendeletet 2013. december 17. napján kihirdettem: 
 
 Dr. Bóka Viktor 
 jegyző 


