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RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS, TÜZELŐANYAG TÁMOGATÁS ÉS HALÁLESETHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS 

ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ ALÁBBI TELEPÜLÉSEK TEKINTETÉBEN 

 SZADA - jelenleg 

hatályos rendelete 

szerint 

MOGYORÓD GÖDÖLLŐ VERESEGYHÁZ SZADA-

MÓDOSÍTÓ 

JAVASLAT 

Rendkívüli települési 

támogatás 

Legfeljebb 28.500.-

Ft./hó legfeljebb 

évig. 

Legfeljebb 28.500.- 

Ft./hó. Évenként 

legfeljebb 3 

alkalommal adható. 

 

Jövedelemhatár/fő: 

családban: az 

öregségi nyugdíj 

mindekori megkisebb 

összege 150%-a 

(42.750.-Ft) 

egyedülálló esetén:  

az öregségi nyugdíj 

mindekori megkisebb 

összege 200 %-a 

(57.000.-Ft) 

Kivételes méltánylás 

évente 1 alkalommal. 

 

Évenként legfeljebb 4 

alkalommal.  

 

Támogatás összege 

egyedi elbírálás 

alapján munkacsoport 

javaslata alapján 

kerül 

meghatározásra. 

Polgármester 

méltányosságot 

gyakorolhat. 

 

Jövedelemhatár/fő: 

családban: az 

öregségi nyugdíj 

mindekori megkisebb 

összege 200%-a 

(57.000.-Ft) 

egyedülálló esetén:  

az öregségi nyugdíj 

mindekori megkisebb 

összege 250 %-a 

(71.250.-Ft) 

 

Alkalmanként vagy 

havi rendszerességgel 

adható. Összeg nincs 

meghatározva. 

 

Jövedelemhatár/fő: 

családban: az 

öregségi nyugdíj 

mindekori megkisebb 

összege 200%-a 

(57.000.-Ft) 

egyedülálló esetén:  

az öregségi nyugdíj 

mindekori megkisebb 

összege 300 %-a 

(85.500.-Ft) 

 

Legfeljebb 40.000.-

Ft/hó 

Legfeljebb 1 évig 

adható. 
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Tüzelőanyag 

támogatás 

Legfeljebb 2 m3 

adható. 

 

Jövedelemhatár/fő: 

családban: az 

öregségi nyugdíj 

mindekori megkisebb 

összege 200%-a 

(57.000.-Ft) 

egyedülálló esetén:  

az öregségi nyugdíj 

mindekori megkisebb 

összege 300 %-a 

(85.500.-Ft) 

 

Lakásfenntartási 

támogatás keretében 

adható havonta a 

lakás m2-éhez 

igazítva.  

(35m2-65m2… 

2.500.-Ft/hó - 4.000.-

Ft/hó) 

 

Jövedelemhatár/fő: 

családban: az 

öregségi nyugdíj 

mindekori megkisebb 

összege 150%-a 

(42.750.-Ft) 

egyedülálló esetén:  

az öregségi nyugdíj 

mindekori megkisebb 

összege 200 %-a 

(57.000.-Ft 

 

Évenként legfeljebb 4 

alkalommal.  

 

Támogatás összege 

egyedi elbírálás 

alapján munkacsoport 

javaslata alapján 

kerül 

meghatározásra. 

Polgármester 

méltányosságot 

gyakorolhat. 

 

Jövedelemhatár/fő: 

családban: az 

öregségi nyugdíj 

mindekori megkisebb 

összege 200%-a 

(57.000.-Ft) 

egyedülálló esetén:  

az öregségi nyugdíj 

mindekori megkisebb 

összege 250 %-a 

(71.250.-Ft) 

 

Jövedelemhatár/fő: 

családban: nettó 

100.000.-Ft, (ez az 

öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 

kb. 350 %-a) 

egyedülálló esetén: 

nettó 140.000.-Ft (ez 

az öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 

kb. 500 %-a) 

 

Rendkívüli esetben a 

Polgármester egy 

alkalommal még 

biztosíthat tüzifát. 

 

Összeg, mennyiség 

nincs meghatározva! 

 

….m3. 

 

Jövedelemhatár/fő: 

családban: az 

öregségi nyugdíj 

mindekori megkisebb 

összege 300%-a 

(85.500.-Ft) 

egyedülálló esetén:  

az öregségi nyugdíj 

mindekori megkisebb 

összege 400 %-a 

(114.000.-Ft) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. sz. függelék a 128/2022. sz. előterjesztéshez 

3 
 

Halálesethez nyújtott 

támogatás (temetési 

segély) 

Temetési számla 

10%-a, de legfeljebb 

az öregségi nyugdíj 

mindekori megkisebb 

összeg (28.500.-Ft.) 

Összege: 85.000.-Ft. 

 

Jövedelemhatár/fő: 

családban: az 

öregségi nyugdíj 

mindekori megkisebb 

összege 200%-a 

(57.000.-Ft) 

egyedülálló esetén:  

az öregségi nyugdíj 

mindekori megkisebb 

összege 350 %-a 

(99.750.-Ft 

 

Támogatás összege 

egyedi elbírálás 

alapján munkacsoport 

javaslata alapján 

kerül 

meghatározásra. Akár 

a teljes költség is 

kifizethető, ha a 

család létfenntartását 

veszélyezteti a 

költség kifizetése. 

 

Jövedelemhatár/fő: 

családban: az 

öregségi nyugdíj 

mindekori megkisebb 

összege 200%-a 

(57.000.-Ft) 

egyedülálló esetén:  

az öregségi nyugdíj 

mindekori megkisebb 

összege 250 %-a 

(71.250.-Ft) 

 

Támogatás összege 

nem lehet kevesebb a 

helyben szokásos 

legolcsóbb temetési 

költségének 10%-

ánál, de kifizethető az 

egész összeg is, ha a 

család létfenntartását 

veszélyezteti a 

költség kifizetése. 

 

Jövedelemhatár/fő: 

családban: az 

öregségi nyugdíj 

mindekori megkisebb 

összege 200%-a 

(57.000.-Ft) 

egyedülálló esetén:  

az öregségi nyugdíj 

mindekori megkisebb 

összege 300 %-a 

(85.500.-Ft) 

 

Temetési számla 

10%-a, de legfeljebb 

40.000.-Ft. 

 

Jövedelemhatár/fő: 

családban: az 

öregségi nyugdíj 

mindekori megkisebb 

összege 300%-a 

(85.500.-Ft) 

egyedülálló esetén:  

az öregségi nyugdíj 

mindekori megkisebb 

összege 400 %-a 

(114.000.-Ft) 

 

 

 


