Támogatás típusa

Lakhatási támogatás

Gyógyszertámogatás

Adósságcsökkentési
támogatás
(Kispesti Szociális
Szolgáltató Centrumnál
kell az ügyfélnek
elindítania az ügyet)

Jogosultság feltétele

Jövedelem feltétel

Támogatás mértéke

• lakásfenntartással összefüggő rendszeres kiadáshoz, amely
megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a
legnagyobb mértékben veszélyezteti
• azon lakás vontakozásában kéri a támogatást, amelyben
ténylegesen, életvitelszerűen lakik

• Havi összege nem lehet kevesebb, mint
2.500 Ft, de nem haladhatja meg a 6.000
Ft-ot.
Egy személyes háztartás esetén:
• 42.750 Ft vagy az alatt lévő jövedelem
esetén max. 6.000 Ft.
• 42.751 - 57.000 Ft jövedelem esetén max.
5.000 Ft.
• 57.001-71.250 Ft jövedelem esetén max.
egy fogyasztási egységre jutó havi jöv. nem 4.000 Ft.
haladja meg a 85.500 Ft-ot és a háztart. tagjai • 71.251 - 85.500 Ft jövedelem esetén max.
egyikének sincs vagyona
3.000 Ft.
Több személyes háztartás esetén:
• 42.750 Ft vagy az alatt lévő egy főre eső
jövedelem esetén max. 4.500 Ft.
• 42.751 - 57.000 Ft gy főre eső jövedelem
esetén max. 4.000 Ft.
• 57.001-71.250 Ft gy főre eső jövedelem
esetén max. 3.000 Ft.
• 71.251 - 85.500 Ft gy főre eső jövedelem
esetén max. 2.500 Ft.

a háziorvos igazolása szerint a havi vényköteles rendszeres
gyógyszerköltsége meghaladja a 2.850 Ft-ot

a havi jövedelem nem haladja meg,
• egyedül élő v. egyedülálló esetén a 96.900
Ft-ot,
Havi összege azonos a havi
• családban az egy főre eső a 85.500 Ft-ot,
gyógyszerköltség összegével, DE nem
• 80. életévét betöltött személynél a 96.900 Ft- haladhatja meg a 6.000 Ft-ot
ot, egyedül élő v. egyedülállónál a 114.000 Ftot

• hátralékkal terhelt lakásban életvitelszerűen élő személynek,
aki
bérlőként, bérlőtársként v. jogcím nélküli használóként lakik
az önkormányzat tulajdonában álló bérlakásban,
bérlőként lakik az állam nevében és javára a
Maradványvagyon-hasznosító Zrt. Által megvásárolt
lakóingatlanban, vagy
tulajdonosként v. haszonélvezőként lakik magántulajdonban
lévő társasházi-, szövetkezeti lakásban v. magántulajdonban
lévő családi házban
• fennálló adóssága meghaladja az 50.000 Ft-ot, v. közüzemi
díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták
• vállalja az adósság és az adósságcsökkentési támogatás
különbözetének megfizetését, ill. a Kispesti Szociális
Szolgáltató Centrum adósságkezelési tanácsadójával az
együttműködést

• egy főre jutó havi jöv. nem haladja meg a
mértéke nem haladhatja meg az
85.000 Ft-ot, egyedül élő v. egy gyermekét
adósságkezelés körébe bevont adósság 75%egyedül gondozó szülő esetén a 99.750 Ft-ot
át, és összege legfeljebb 300.000 Ft lehet.
• háztartás tagjai egyikének sincs vagyona

Ápolási támogatás

• A 18. életévét betöltött ápolt személy
tartósan beteg
háziorvos által kiállított igazolás szerint önmaga ellátárása, a
lakáson kívüli ügyei vitelére képtelen, betegsége miatt
folyamatos gondozásra, ápolásra, ellátásra, felügyeletre szorul
a kerületben lakcímmel rendelkezik és ott is él
életvitelszerűen
ápolóval nem áll fenn tartási, életjáradéki v. öröklési
szerződés
gondozását vele egy háztart.-ban élő rendszeres
Az ápolást végző személy családjában az egy Havi összege a központi költségvetésről
pénzellátásban részesülő személyek közül senki nem tudja
főre jutó jöv. nem haladja meg az 57.000 Ft- szóló törvényben meghatározott alapösszeg
ellátni.
ot
80%-a. bruttó 34.725 Ft, nettó 31.255 Ft
• Az ápolást végző személy
háziorvosa által kiadott igazolás szerint alkalmas az ápolt
személy megfelelő ellátására, alapvető gondozási, ápolási
igényeinek kielégítésére, folyamatos ápolására, felügyeletére,
és
gondoskodik az ápolt és lakókörnyezete megfelelő higéniás
körülmények biztosításáról, az esetleges vészhelyzet
kialakulásának megelőzéséről, feltéve, hogy nem részesül
rendszeres pénzellátásban és keresőtevékenységet v. nappali
tagozaton tanulmányokat nem folytat.

Temetési támogatás

• aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott
• elhalálozás napjától számított 6 hónapon belül lehet
benyújtani a kérelmet

Nem lehet kevesebb a helyben szokásos
családjában az egy főre jutó havi jöv. nem
haladja meg a 85.500 Ft-ot, egyedülélőnél v. legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál,
egyedülállónál a 99.750 Ft-ot
DE nem haladhatja meg annak 50%-át.

Gyermekszületési
támogatás

• szülők legalább egyike a gyermek születésének időpontjában
és a gyermek születését közvetlenül megelőző legalább 6
hónapja rendelkezik megszakítás nélkül a kerületben
bejelentett lakóhellyel rendelkezik és az újszülött bejelentett
lakóhelye is a kerületben van
• kérelmező a gyermeket saját háztartásában neveli

egy főre jutó havi jöv. nem haladja meg a
285.000 Ft-ot, fogyatékkal született gyermek Gyermekenként 28.500 Ft, ikergyermekek
és gyermekét egyedülállóként nevelő szülő
születése esetén 34.200 Ft.
esetében a 313.500 Ft-ot

egy főre jutó havi jöv. nem haladja meg a
79.800 Ft-ot, egyedülélőnél v. gyermekét
egyedül gondozó szülőnél a 85.500 Ft-ot

• egy család naptári évenként hat
alkalommal, legfeljebb kéthavonta
nyújthatja be a kérelmet,
• naptári évenként megállapított támogatás
összege nem haladhatja meg a 142.500 Ftot,
• méltányossági okból egy évben maximum
3-szor állpítható meg, együttes összege nem
haladhatja meg a 142.500 Ft-ot

Rendkívüli települési
települési támogatás

• aki létfenntartását közvetlenül veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, vagy
• időszakosan és tartósan létfenntartási gondokkal küzd

Egyedülélő nyugdíjas
ebtartók kötelező
veszettség elleni
védőoltás ktg
támogatása

• 65 év feletti egyedülélő nyugdíjas
• Évente egyszer lehet benyújtani 03.01.-03.31. VAGY 09.01.Jövedelme nem haladhatja meg a 114.000 Ft- Eboltás költsége a benyújtott számla
09.30. között
ot
ellenében, maximum 7.500 Ft.
• csatolni kell az oltásról kiállított számlát, oltási könyvet,
nyilatkozat az egyedülélésről

Agyhártyagyulladás elleni (Meningococcus B):
• gyermek életkora a kérelem benyújtásakor nem haladja meg
a 2 éves kort
• szülő, törvényes képviselő 12 hónapja megszakítás nélkül a
Pneumococcus és
kerületben bejelentett lakhellyel rendelkezik, gyermeknek is
Egy főre eső havi jöv. nem éri el a 85.500 Ftmeningococcus B elleni Tüdőgyulladás elleni (Pneumococcus):
ot, egyedülálló esetén a 114.000 Ft-ot.
• kérelmező a 65 éves kort betöltötte
védőoltás
• legalább 12 hónapja megszakítás nélkül a kerületben
bejelentett lakhellyel rendelkezik
A kérelemhez csatolni kell a háziorvos / gyermekorvos által
kiállított javaslatot

Gyermekétkeztetési
támogatás

• Az Önkormányzattal szerződésben álló
patika a jogosultság megállapításáról készült
határozat átvételét követően átadja az
oltóanyagot a jogosult részére. Az
oltóanyak kiadását a patika igazolja az
Önkormányzat felé.

• akinek gyermeke a kerületben működő iskolában, a szervezett
intézményi közétkeztetés igénybevételéhez, a normatív térítési
díjkedvezmény mellett, egyéni rászorultsági alapon az
Egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg
étkeztetés díjának megfizetéséhez kér segítséget,
a 79.800 Ft-ot, fogyatékkal született gyermek A támogatás összege a fizetendő étkezési
• a támogatás kérő a gyermeket saját háztartásában neveli
és gyermekét egyedül gondozó szülő
térítési díj maximum 50%-a.
• a kérelmet a tanév I. félévére augusztus 15-től november 1- esetében a 85.500 Ft-ot.
ig, a II. félévére december 15-től március 1-ig lehet
benyújtani.

Lakásban élők
száma

• 1-2 személy
• 3-4 személy
• 5-6 személy

Elismert
lakásnagyság

• 2 lakószoba
• 3 lakószoba
• 4 lakószoba
minden további
személynél
személyenként
további 1 lakószoba

1m2-re jutó
elismert havi
költség

