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Előrefizető mérő olyan fogyasztásmérő, amely a fogyasztást csak az ellenérték előzetes megfizetése esetén 

teszi lehetővé, ezért nem lehetséges a hátralék felhalmozása. A készülék beszerzési és felszerelési költségei a 

szolgáltatókat terhelik, továbbá köteles gondoskodni a mérők működtetésének biztosításáról.  

A készülék felszerelésével egyidejűleg meg kell állapodni a fennálló hátralék törlesztéséről.  

Fogyatékossággal élő fogyasztónak minősül, aki  

 fogyatékossági támogatásban részesül, 

 vakok személyi járadékában részesül, 

 (vagy aki után szülője vagy eltartója) magasabb összegű családi pótlékban részesül. 

Igénybe vehető kedvezmény a megkülönböztetett figyelem a méréssel, leolvasással, számlázással, 

díjfizetéssel kapcsolatban (pl. készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen, az általánostól 

eltérő mérőhely-kialakítás, a számla értelmezéséhez nyújtott egyedi segítség stb.) abban az esetben jár a 

kedvezmény, ha a kérelmező a háztartásában nincs fogyatékossággal élőnek nem minősülő személy. További 

kedvezmény a szükségáramforrás biztosítása a tervezett üzemszünet idejére, szünetmentes áramforrás a 

váratlan üzemzavar következményeinek megelőzése céljából. 

Az igénylés feltétele, hogy a szolgáltató az érintett fogyasztót - kérelmére - nyilvántartásába felvegye. A 

nyilvántartásba vételhez, illetve annak meghosszabbításához használatos adatlap hozzáférhető a szolgáltatók 

ügyfélszolgálatain, letölthető honlapjukról.  

Szociális bérlakások 

 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról 

A helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakásra az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételekkel 

lehet szerződést kötni. Az önkormányzati rendeletben meg kell határozni az önkormányzati lakás szociális 

helyzet alapján történő bérbeadásának a lakás bérbeadásakor fennálló jövedelmi és vagyoni körülményekhez 

igazodó feltételeit.  

Az önkormányzati rendelet a bérbeadás feltételeként meghatározhatja, hogy a lakásbérleti szerződés fennállása 

alatt a bérlő köteles életvitelszerűen a lakásban lakni. 

A szociális helyzet alapján bérbe adott, illetőleg az állami lakás lakbérének mértékét a lakás alapvető jellemzői, 

így különösen: a lakás komfortfokozata, alapterülete, minősége, a lakóépület állapota és településen, illetőleg 

a lakóépületen belüli fekvése alapján kell meghatározni. 

A szociális helyzet alapján történő bérbeadással érintett bérlők részére az önkormányzati lakbértámogatás 

mértékét, a jogosultság feltételeit és eljárási szabályait az önkormányzat rendeletében kell megállapítani. A 

bérbeadó a jogosultság fennállását évente felülvizsgálja és a feltételek megszűnése esetén a lakbértámogatást 

megszünteti. 

VIII. Települési támogatás, a hajléktalanok rendkívüli települési 
támogatása a fővárosban 
 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300078.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300078.TV
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Települési támogatás  

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,  

 63/2006. Kormányrendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 

megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 

A települési önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg. 

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás: 

 a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 

 a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző 

személy részére, 

 a gyógyszerkiadások viseléséhez, 

 a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. 

Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, 

illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező 

többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő 

várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a 

nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének 

elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. 

 Ha a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzat nem állapodik meg ettől eltérően, a fővárosban a 

hajléktalanok számára nyújtott rendkívüli települési támogatás megállapítása a fővárosi önkormányzat 

feladata. 

A települési önkormányzat rendeletében a havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás havi összegét 

úgy kell szabályozni, hogy az nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. 

A települési támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben 

szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen 

célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat 

mérlegelési jogkörébe tartozik. 

A települési önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 

élethelyzetbe került, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére. Adható 

eseti jelleggel, havi rendszerességgel, és kamatmentes kölcsön formájában is. Az ellátás megállapításánál a 

családi jövedelemhatár nem lehet alacsonyabb az öregségi nyugdíjminimum 130 %-ánál (37 050 Ft).  

Hajléktalanok rendkívüli települési támogatása a fővárosban  

 15/2015. Főv.Kgy. rendelet a Budapest területén tartózkodó hajléktalanok rendkívüli települési 

támogatásáról 

Jogosultak: 

 akik bejelentett lakóhellyel nem rendelkeznek, vagy 

 bejelentett lakóhelyük a főváros területén lévő hajléktalan szállás, 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600063.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600063.KOR
http://pmkh.jogtar.hu/jr/gen/startfrjmp.cgi?dbnum=104
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  akiknek a települési önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles 

rendkívüli települési támogatást, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a 

életüket, testi épségüket veszélyezteti, így 

o azok a személyek, akik éjszakáikat a főváros közterületein, vagy a főváros területén 

lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségben, vagy a főváros területén lévő 

hajléktalanszálláson töltik, és ezt a hajléktalanszálló vezetőjének, vagy a 

Budapesten bejegyzett utcai szociális szolgálat koordinátorának 8 napnál nem 

régebbi, 1. melléklet szerinti igazolásával bizonyítják, vagy 

o azok a személyek, akik egyéb okból (elemi kár, baleset, bűncselekmény stb.) 

kerültek életüket, testi épségüket veszélyeztető helyzetbe. 

Egy alkalommal csak egy jogcímen adható segély kivéve a krízis segélyt.  

 A segély kérelmet a Főpolgármesteri Hivatal Hajléktalanok Információs Irodáján kell beadni (Könyves 

Kálmán körút 84.) személyesen vagy postai úton. 

Kérelemhez mellékelni kell: 

 a rendelet 2. sz. melléklete szerinti formanyomtatványt 

 személyi- és lakcím igazolványt 

 hajléktalanszálló vezetőjének vagy bejegyzett utcai szolgálat koordinátorának 8 napnál nem 

régebbi, a rendelet 1. sz. melléklete szerinti igazolása  

A kérelem benyújtásától számított 15 napon belül kell dönteni a megállapított segélyről. 

A támogatást készpénzben kel kifizetni a Hajléktalanok Információs Irodáján. 

A rendkívüli települési támogatás felhasználásának ellenőrzése: 

 A települési támogatás felhasználását a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben 

eljárva a főjegyző a szociális munkás igazolása, nyugta, számla vagy bizonylat alapján 

ellenőrizheti. 

 Amennyiben a segélyben részesülő - az előzetes írásbeli támogatás ellenére - hitelt 

érdemlően nem tudja igazolni a támogatás felhasználását, akkor 3 hónapra kizárható a 

rendkívüli települési támogatásból. 

A jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett rendkívüli települési támogatás összegét vissza kell fizettetni. 

Rendkívüli települési támogatások 

Munkaképtelen személy rendkívüli települési támogatása 

 A kérelemhez a felsoroltakon túl szükséges a hajléktalanok háziorvosi rendelőjében kitöltött 

háziorvosi igazolás, amely tartalmazza a munkaképtelenség várható időtartamát. 

  A segélyt egy naptári évben egy alkalommal 3 havi időtartamra lehet megállapítani. 

Kifizetés havonta. Összege:7 000 Ft. 

Rendszeres ellátást kérelmező személyek rendkívüli települési támogatása  

 Kérheti, akinek munkanélküli, társadalombiztosítási, vagy szociális ellátása van 

folyamatban, de az ellátást még nem kapja. Legfeljebb 10 havi időtartamra adható, kifizetés 

havonta. Havonta igazolást kell bemutatni az eljárás folyamatban lévőségéről. Összege: 

11 500 Ft. 
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Munkába álló személyek rendkívüli települési támogatása  

 A munkába álló jövedelem nélküli, fővárosban tartózkodó személynek állapítható meg. 

 1 naptári évben 1 alkalommal lehet megállapítani.  

 A munkaviszonyt munkaszerződéssel kell igazolni 

 A munkába állást követő 15 napon belül kell a kérelmet beadni 

 Összege: 25 000 Ft. 

Jövedelem nélküli személyek rendkívüli települési támogatása 

 Kérheti a munkaképes, fővárosban tartózkodó személy, aki nem jogosult egyéb ellátásra,  

 A kérelemhez csatolni kell a munkaügyi központ vagy rehabilitációs. hatóság igazolását 

arról, hogy együttműködőnek minősül. 

 1 naptári évben legfeljebb 4 alkalommal adható, minden alkalommal igazolni kell az 

együttműködést . 

 Összege: 7 000 Ft. 

Krízis települési támogatás 

A fővárosban tartózkodó személyeknek rászorultság esetén egy naptári évben legfeljebb egy alkalommal 

rendkívüli települési támogatás állapítható. 

Krízis települési támogatás állapítható meg: 

 annak a személynek, akinek élete, testi épsége a támogatás nélkül veszélybe kerülne, és ezt 

a helyzetet 8 napnál nem régebbi okirattal (pl.: rendőrségi jegyzőkönyv, hajléktalanellátó 

szervezet igazolása) igazolja, 

 annak a nőnek, aki várandósságát Terhességi Kiskönyvvel vagy orvos által igazolja, 

 annak a személynek, aki családjában kiskorú gyermeket nevel és a gyermek 

iskoláztatásához, vagy a gyermek eltartásához, ellátásához segítségre szorul, és ezt 

családsegítő, gyermekjóléti szolgálat 8 napnál nem régebbi igazolásával alátámasztja, vagy 

 annak a személynek, akinek a nevelésbe vett gyermekével való kapcsolattartáshoz segítségre 

van szüksége, és ezt hatóság által kiállított igazolással, határozattal, bizonyítvánnyal 

igazolja. 

   Összege: 7 000 Ft. 

Temetési költségekre adható rendkívüli települési támogatás 

Aki elhunyt közeli hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott, de a temetési költségek viselése a saját vagy 

családja létfenntartását veszélyezteti.  

 A temetési támogatás megállapítása iránti kérelmet az elhunyt személy halálát követő négy 

hónapon belül lehet benyújtani, de legfeljebb a temetési számla kiállításától számított három 

hónapon belül. 

  Csatolni kell a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát, 

és be kell mutatni az eredeti halotti anyakönyvi kivonatot. A megállapított támogatás 

összegét vagy a kérelem elutasításának tényét - az arról szóló határozat számával együtt - a 

temetési számlára rá kell vezetni és azt a kérelmezőnek vissza kell adni. 

  Egy haláleset kapcsán kizárólag egy fő részére állapítható meg temetési támogatás. 

  A temetési támogatás összege a fővárosban legolcsóbb temetés költségének 20%-a. 

 A fővárosban legolcsóbb temetés költségét a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. által közölt 

adatok alapján kell megállapítani. 
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  Ha a jogosult kéri, és az eredeti halotti anyakönyvi kivonatot bemutatja, a temetési 

támogatás a temetés költségeinek kifizetésére előre is adható. Az előleg temetési költségekre 

való felhasználásával a temetést követő nyolc napon belül, a kérelmező nevére kiállított 

számla eredeti példányának bemutatásával el kell számolni. 

IX. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről ,  

 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 

Jogosult aki: 

 biztosított: munkaviszonyban áll, tanulószerződéssel szakképző iskolában tanul, 

álláskeresési támogatásban részesül, a vállalkozó, egyházi személy, önkormányzat választott 

képviselője, társadalmi megbízatású polgármester, stb. 

  táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, baleseti 

táppénzben,  

 saját jogú nyugdíjban, hozzátartozói nyugellátásban, 

 mezőgazdasági járadékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásában, 

bányászok egészségkárosodási járadékában, fogyatékossági támogatásban,  

 rokkantsági járadékban,  

 gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, 

 aktív korúak pénzbeli ellátásában,  

  időskorúak járadékában,  

  ápolási díjban részesül,  

  nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt, 

  felsőoktatási intézmény nappali képzésében tanuló magyar állampolgár, menekült, 

oltalmazott, valamint az a külföldi állampolgár, aki ösztöndíj alapján létesített tanulói, 

hallgatói jogviszonyt, 

 megváltozott munkaképességű, és ennek mértéke eléri az 50 %-ot, illetve 

egészségkárosodott és ennek mértéke eléri a 40 %-ot, vagy egészségi állapota 50 %-os vagy 

ennél kisebb mértékű 

 a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és jövedelme nem éri el a minimálbér 30 %-át (29 

400 Ft),  

 a kiskorú, magyar állampolgársággal, menekült vagy oltalmazott jogállással, ha 

Magyarország területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,  

 nem magyar állampolgárságú kiskorú, ha Magyarországon van bejelentett lakóhelye, 

  személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézményben van elhelyezve,  

 a gyermekvédelmi rendszerben utógondozási ellátásban részesülő 18-24 éves fiatal felnőtt,  

 fogvatartott, 

  az 1993. évi III. törvény 54. §-a alapján szociálisan rászorult,  

  nevelőszülő és jövedelme nem éri el a minimálbér 30 %-át,  

 hajléktalan, 

 egészségügyi járulék fizetésére kötelezett személy (az adóhatóságnál kell bejelenteni a 

14T1011-es lapon, összege 6 810 Ft), 

 egészségügyi szolgáltatás megszerzése érdekében az egészségbiztosítóval kötött 

megállapodás alapján jogosult.  
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