
Szociális vásárlási kedvezmény 

Hatáskör, kapcsolódó jogszabályok  
                                                                  

A hatáskör gyakorlója: Hatvan Város 
Polgármestere a Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-
testületének 32/2021. (X.2.) szociális 
ellátásokról szóló önkormányzati 
rendelete alapján 

Az ügyet intéző osztály  
                                                                  

Hatvani Polgármesteri Hivatal Általános 
Igazgatási Osztály Hatvan, Kossuth tér 2.   
  

Ügyintézés határideje és az illeték 
mértéke   

8 nap, költség és illetékmentes   
  

Letölthető dokumentumok  Kérelem szociális vásárlási kedvezmény 
megállapítására  
 

Egyéb fontos tudnivalók Támogatásra jogosult az a kérelmező, aki 
Hatvanban lakóhellyel rendelkezik és 
életvitelszerűen Hatvan városban lakik. 
Szociálisan rászorult személynek minősül: 
- az az egyedül élő személy, ahol a havi 
jövedelem nem haladja meg a szociális 
vetítési alap összegének 300 %-át 
(85.500,-  Ft-ot), 
- az a család, mely legfeljebb kettő 
gyermeket nevel és a családban az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
a szociális vetítési alap összegének 250 %-
át (71.250,- Ft-ot), 
- az a nagycsaládos (három vagy több 
gyermeket nevelő) család, ahol az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg a 
szociális vetítési alap összegének 200 %-át 
(57.000,- Ft-ot). 
 
Szociálisan rászorult személynek minősül 
továbbá: 
- az az egyedül élő személy, ahol a havi 
jövedelem meghaladja a szociális vetítési 



alap összegének 300 %-át, de nem éri el 
annak 480 %-át (136.800,- Ft-ot), 
- az a család, mely legfeljebb kettő 
gyermeket nevel és a családban az egy 
főre jutó havi jövedelem meghaladja a  
szociális vetítési alap összegének 250 %-
át, de nem éri el annak 430 %-át (122.550 
Ft-ot), vagy 
- az a nagycsaládos (három, vagy több 
gyermeket nevelő) család, ahol az egy főre 
jutó havi jövedelem meghaladja a  
szociális vetítési alap összegének 200 %-
át, de nem éri el annak 380 %-át 
(108.300,- Ft-ot). 
(a szociális vetítési alap összege: 28.500,-
Ft) 
 
Feltéve, hogy a kérelmezőnek és a 
családjában élő személyeknek az 
önkormányzat felé nincs lejárt 
határidejű köztartozása és egyéb 
tartozása, továbbá, ha a kérelmező 
önkormányzati lakás bérlője, úgy a 
kérelmezőnek és a vele közös 
háztartásban élő személyeknek nincs az 
üzemeltető felé lakbér tartozása.   

 
 

 
 
 

  

  
  
   


