
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK RENDSZERE DUNAFÖLDVÁRON 

2020. február 01. napjától jelentősen megváltozik a települési támogatások rendszere Dunaföldváron, amelyet a mellékelt táblázatban foglaltunk össze. 

Kérjük, hogy éljenek a helyi támogatási lehetőségekkel. 

Érdeklődni a további részletekről a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális Irodájában lehet személyesen, vagy meghatalmazott útján. 

Telefonszám: 06/75/541-550. 166. melléken vagy a 167. melléken, lakáscélú támogatások esetén a 165.melléken. 

Ssz Támogatás típusa Kérelem 

benyújtásának 

határideje 

Támogatás 

nyújtása  

Jogosultsági jövedelem- határ 

(Ft/fő) 

Vagyon-

vizsgálat 

Támogatás összege (Ft) 

1. Lakásfenntartási támogatás folyamatos 1 évre  háztartás: 85.500.- Ft/fő 

 egyszemélyes háztartás: 

108.300.- Ft/fő 

van min. 3000.- Ft  

max. 11.400.-Ft 

2. Gyógyszertámogatás folyamatos 1 évre  család: 96.900.- Ft/fő 

 egyedül élő: 114.000.- 

Ft/fő 

van 7000.- Ft/fő 

3. Eseti szociális támogatás esetenként eseti  család: 79.800.- Ft/fő 

 egyedül élő: 102.600.- 

Ft/fő 
 különös mélt-t érdemlő 

esetben: család: 114.000.- 

Ft/fő 

egyedül élő: 142.500.-Ft/fő 

  (pl.: elemi kár, stb. esetén) 

van eseti elbírálás 

 max. összeg. 

17.100.- Ft/eset 
 különös mélt. 

érdemlő esetben: 

max. 85.500.- 

Ft/eset 

4. Tüzifa támogatás tárgyév szept. 15.- 

október 15. között 

(kérelem benyújtás)  

egyszeri / 

nov. és dec. 

hónapban 

 család: 79.800.- Ft/fő 

 egyedül élő: 102.600.- 

Ft/fő 

van max. 28.500.- Ft 

5. Temetési segély halálesetet követő 60 

napon belül 

eseti  család: 85.500.- Ft/fő 

 egyedül élő: 114.000.- 

Ft/fő 

nincs  család: 57.000.- Ft 

 egyedül élő: 

85.500.- Ft 



6. Rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás 

esetenként eseti család: 85.500.- Ft/fő van  gyermekenkénti 

egyszeri összeg: 

22.800.- Ft 
 családonkénti 

egyszeri összege: 

42.750.- Ft 

7. Iskolakezdési támogatás augusztus 15.-

szeptember 15. között 

egyszeri  család: 99.750.- Ft/fő 

 

van 8000.- Ft/gyermek 

8. Időskorúak támogatása tárgyév március 01.- 

április 30. között 

egyszeri 128.250.- Ft/ kérelem 

benyújtásakor 65. életévét 

betöltött időskorú személy 

nincs 8000.- Ft/fő 

9. Köztemetés esetenként eseti  család: 79.800.- Ft/fő 

 egyedül élő: 102.600.- 

Ft/fő 

 

van változó - a vállakozó 

közköltséges temetésének 

árai szerint 

10. Lakáscélú önkormányzati 

helyi támogatás 

tárgyév március 16-ig 

és  

tárgyév augusztus 15-

ig 

egyszeri / 

visszatérítendő 

 család: 85.500.- Ft/fő 

 egyedül élő: 114.000.- 

Ft/fő 

 

van változó - Bizottság döntése 

alapján 

min. 50.000.- Ft 

max. 500.000.- Ft 

11. Letelepedési támogatás tárgyév április 15.- 

május 15. között 

egyszeri / vissza 

nem térítendő 
 min. 57.000.- Ft/fő  

 max. 285.000.- Ft/fő 

van 700.000.- Ft 

 

 


