












11. § (1) Az Önkormányzat települési támogatás keretében a covid járvány 
megelőzése vagy következményeinek kezelése kapcsán felmerülő kiadások 
támogatására pénzbeli támogatást biztosít azon igénylő részére, akinek 
állandó lakóhelye vagy életvitelszerű tartózkodási helye a község területén 
van és a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét. 

    (2) A támogatás összege 10000 forint azzal, hogy azonos lakcímen kizárólag csak 
egy család/személy jogosult a támogatásra. 

9. Téli tüzelő beszerzésének támogatása 

    12. § (1) Az Önkormányzat települési támogatás keretében téli tüzelő 
beszerzésének elősegítése érdekében támogatást biztosít azon szociálisan 
rászorult igénylők részére, ahol a család egy főre jutó havi nettó jövedeleme 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
nyolcszorosát. 

     (2) A támogatás összege 10000 forint azzal, hogy azonos lakcímen kizárólag 
csak egy család/személy jogosult a támogatásra. 

10. Iskoláztatási támogatás 

13. § (1) Az Önkormányzat települési támogatás keretében iskoláztatási 
támogatást biztosít azon családok részére, ahol az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 400 % - át. 

     (2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásban az a törvényes 
képviselő részesül, akinek gyermeke 6-16 év közötti életkorú és általános 
iskolai vagy középiskolai tanulmányokat folytat. 

     (3) A támogatásra vonatkozó kérelmet 2021. évben szeptember 15. napjáig 
kell benyújtani, az azt követő években pedig minden év augusztus 15. 
napjáig. 

     (4) A támogatás összege évente, gyermekenként 15000 forint. 

 

11. Temetési költségekhez való hozzájárulás  
 
14. § Az Önkormányzat települési támogatás keretében temetési költségekhez való 

hozzájárulást biztosít annak a személynek, akinek egy főre jutó havi nettó 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 400 %-át, és az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott.  

 
15. § (1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra 

jogosult az a személy, akinek jövedelme, illetőleg akinek családjában az egy 
főre jutó havi nettó jövedelem: 
a)  nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

200 %-át, 










