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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Jogalkalmazói tevékenységünk során több irányból észleltük, hogy jövedelemhatár-
túllépés miatt nem tudjuk döntésre előkészíteni az érintett ügyfelek kérelmét. A jelenség 
hátterét vizsgálva megállapítható, hogy a január 1-jétől ismételten bekövetkezett 
minimálbér emeléseknek lett ilyen hatása. 
 
A Hivatal célszerűnek látta tartalmában vizsgálni az egyes, legtipikusabb 
élethelyzeteket, és azokhoz különböző összetételben hozzárendelni az egy főre jutó 
jövedelmek összegét. Alapul vettük az egy- és kétgyermekes családokat úgy is, hogy 
egy szülő neveli a gyermekeket, továbbá az egyedül élőket is. Ezen belül a két 
közfoglalkoztatotti bértől vegyesen, egészen a két garantált bérminimumig a 
kereseteket, kiegészítve a családi pótlék összegével, figyelembe véve a lehetséges 
családi adókedvezményeket is. Az így kapott eredményeket a 2. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
Mielőtt az egyes rendeleteink szempontjából értékelnénk a mellékletet, annyit 
rögzíthetünk, hogy az eltartott gyermekek száma befolyásolja elsődlegesen az egy főre 
jutó jövedelmek összegét.  
 
Fenti megközelítéssel választ kapunk arra, hogy adott jövedelemszint milyen kereseti 
viszonyokat képvisel, így reflektálni tudunk arra is, hogy adott rendelet kapcsán milyen 
összetételű jövedelmek terén kíván anyagilag segítséget nyújtani az önkormányzatunk.  
 
Az alábbiakban az érintett rendeleteink jövedelemhatárokkal kapcsolatos releváns részei 
kerülnek beidézésre, amelyet a melléklet alapján az előterjesztői javaslat követ. Az egy 
főre jutó jövedelem mellett jellemzően több egyéb feltétel is meghatározásra kerül az 
adott rendeleteinkben, azok tárgyalását mellőzi jelen előterjesztés. 
 
1./ Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2011. (VI.24.) 
önkormányzati rendelet 
 
„ 12. § (2) a:) a vele együtt költözni szándékozókat is figyelembe véve számított havi 
jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj minimális összegének a 
kétszeresét, egyedülálló esetében annak háromszorosát, ha az együtt költözni 
szándékozók között fogyatékos vagy tartós beteg hozzátartozó él, a mindenkori öregségi 
nyugdíj minimális összegének a 220 %-át, egyedülálló esetén annak 320 %-át,… 

 

„(3) Távfűtéses önkormányzati lakás esetében a (2) bekezdés a) pontjában számított 
egy főre jutó havi jövedelem 150 %-t kell figyelembe venni.” 
 
 

 

 



A jelenlegi szabályok számszerűsítése alapján a következő jövedelemhatárok 
érvényesülnek: 

 

• Családos kérelmezőnél (gyermekkel vagy házastárssal/élettárssal él a 
kérelmező) az egy főre jutó jövedelem 57.000 Ft (távfűtéses lakás esetén: 85.500 
Ft), ha a családban tartós beteg vagy fogyatékos hozzátartozó él, akkor 62.700 Ft 
(távfűtéses lakás esetén: 94.050 Ft),  

 

• Egyedül élő kérelmező esetén mindez 85.500 Ft (távfűtéses lakás esetén: 
128.250 Ft), ha ő tartós beteg vagy fogyatékos akkor 91.200 Ft (távfűtéses lakás 
esetén: 136.800 Ft). 
 
 

 A 2. mellékletben lévő táblázatból megállapítható, hogy az 57 e Ft/fő 
jövedelemhatárnak jelenleg legfeljebb az 1 garantált közfoglalkoztatotti bér és az 1 
minimálbér felel meg, ahol 2 gyermeket tartanak el, gyermektelen családok esetében 
pedig azok, akik mindketten közfoglalkoztatotti bért keresnek.  
 
A melléklet összeállításánál szempont volt, hogy a jogszabályokban garantált minimális 
bérekre épüljön, látható legyen, hogy azok milyen egy főre jutó jövedelemszintet 
jelentenek, de nem feltétlen arra kívánt választ adni, hogy az abban foglalt valamennyi 
esetet lefedő új jövedelemszintet kell megállapítani.  
 
Javasolom, hogy a gyermekes családok esetében a 2 garantált bérminimumot kereső 
háztartások is férjenek bele a javasolt jövedelemhatárba, míg a gyermek nélküli párokra 
vonatkozóan legfeljebb az egy garantált közfoglalkoztatotti bérrel és az egy garantált 
bérminimummal elérhető kereset legyen az irányadó. Az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegéhez való viszonyítást továbbra is indokoltnak tartom fenntartani, mivel 
lehetőséget biztosít az esetleges későbbi változások lekövetésére.  
 
Fentieknek megfelelően a következő javaslatot teszem a fentiekben már bemutatott 
rendszerben azzal, hogy a távfűtéses lakásokra egy mérsékeltebb szorzószám 
vonatkozik, tekintettel arra, hogy a távhődíjak nem emelkedtek. 
 

• Családos kérelmezőnél az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 3,4-
szerese, azaz 96.900 Ft (távfűtéses lakás esetén annak 1,25-szerese, azaz 
121.125 Ft), ha a családban tartós beteg vagy fogyatékos hozzátartozó él, 
akkor a nyugdíjminimum 3,6-szorosa, azaz 102.600 Ft (távfűtéses lakás 
esetén annak 1,25-szerese 128.250 Ft),  

 

 

 



• Egyedül élő kérelmező esetén mindez a nyugdíjminimum 4,5-szerese, azaz 
128.250 Ft (távfűtéses lakás esetén annak 1,25-szerese 160.312 Ft), ha ő tartós 
beteg vagy fogyatékos akkor a nyugdíjminimum 4,7-szerese, azaz 133.950 Ft 
(távfűtéses lakás esetén annak 1,25-szerese: 167.437 Ft). 
 

Az egyedül élő kérelmező esetében a garantált bérminimum feletti nettó összeg is 
belefér az ott jelzett jövedelemhatárig. 

 

2./ A lakáscélú támogatásokról szóló 5/2016. (III. 4.) önkormányzati rendelet 
 
„ (1) Az első lakásvásárlás és a CSOK-hoz kapcsolódó használt lakás vásárlás akkor 

támogatható, ha a kérelmező és a vele együtt költözők egy főre jutó havi 
jövedelme legalább 50.000 Ft, és legfeljebb 100.000 Ft.”  

 
Itt nem a nyugdíjminimumhoz igazodnak az összegek, hanem tételesen egy alsó- és 
felsőhatár került rögzítésre. Ezen a technikán nem javaslok módosítást. 

Több szempontból is szükségszerű, hogy szociális rászorultsági szabályok legyenek a 
feltételrendszerben. Egyrészt azért, mert ekkor személyi jövedelemadó-mentes a juttatás 
az ügyfelünk szempontjából, másrészt szakmai és költségvetési indokok is igazolják, 
hogy nem általánosan igényelhető. E rendeletnél hatványozottan igaz, hogy csupán a 
béremelkedések hatását kell átvezetni, és nem szélesíteni számottevően a lehetséges 
ügyfélkört. A 2. számú mellékletben található, gyermekes családokra vonatkozó adatok 
között a legmagasabb jövedelem a 87.422 Ft, amelynek a tartalma 2 garantált 
bérminimum és 1 fő gyermek. Ehhez képest jelent a 100.000 Ft/fő jövedelemhatáron 
átlépést, ha az egyik szülő még nettóban 25.200 Ft-ot vagy annál többet keres, vagy 
együtt legalább ilyen összegben meghaladják a garantált bérminimumot. Ehhez képest 
egy nagyságrenddel feljebb kell emelni a jövedelemhatárt a megítélésem szerint, ezért 
a felső határt 120.000 Ft-ra javaslom megemelni, míg az alsó határ változatlan 
maradna. 

 

3./ A települési adósságkezelési szolgáltatásról szóló 2/2015. (II.20.) 
önkormányzati rendelet 
 

„5. § (1) Települési adósságkezelési szolgáltatásban kell részesíteni azt a családot 
vagy személyt, ….. 

 
b) akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén annak 300 %-át 
nem haladja meg és a szociális törvény szerinti vagyonnal nem rendelkezik, ….” 

 
E feltételrendszer ugyanúgy közelíti meg a szociális helyzet megítélését a jövedelmek 
szempontjából, mint a lakásrendeletben leírtak. Ez a helyi jogszabály is egy tartós 
szociális problémára kíván megoldást nyújtani, és itt is szempont, hogy pénzügyileg egy 
teljesíthető feladat irányába tereljük az ügyfeleket.  



Nem elegendő egy alacsony sávban meghatározott jövedelemhatár a rászorultság miatt, 
az is kell, hogy az önrészét képes legyen megtakarítani az ügyfél, erre is fedezetet kell 
nyújtania a jövedelmének.  
 
Fentiekre tekintettel javasolom, hogy a lakásrendeletnél leírt jövedelmi fő kategóriák 
legyenek irányadóak itt is: 
 
Családos kérelmezőnél az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 3,4-szerese, 
azaz 96.900 Ft, egyedül élő kérelmező esetén mindez a nyugdíjminimum 4,5-szerese, 
azaz 128.250 Ft.  

 

4./ A „Bursa Hungarica” felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat 
elbírálásának szabályairól szóló 28/2011. (X.1.) önkormányzati rendelet 

„3. § (1) b) …. a havi jövedelme, vagy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum kétszeres összegét; 

F Ü G G E L É K 
 

a 28/2011. (IX.30.) sz. rendelethez a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz nyújtható támogatásáról 

„A” típusú pályázat esetén: 
 
(1)  Az önkormányzat által biztosított havi támogatás összege: 

a) a nyugdíjminimum 151% és 200 % közötti egy főre jutó jövedelem esetén 4.000.- 
Ft/hó,  

b) a nyugdíjminimum 101 % és 150 % között egy főre jutó jövedelem esetén 4.500.- 
Ft/hó,  

c) a nyugdíjminimum 100 % vagy az alatti egy főre jutó jövedelem esetén 5.000.- 
Ft/hó, 

d) ha a pályázó árva, félárva 6.000.- Ft/hó 
 
„B” típusú pályázat esetén: 
 
(2) Az önkormányzat által biztosított havi támogatás összege: 

 
a) a nyugdíjminimum 151 % és 200 % közötti egy főre jutó jövedelem 

esetén 3.000.- Ft/hó 
b) a nyugdíjminimum 101 % és 150 % közötti egy főre jutó jövedelem 

esetén 3.500.- Ft, 
c) a nyugdíjminimum 100 % vagy az alatti egy főre jutó jövedelem esetén 

4.000.- Ft/hó, 
d) ha a pályázó árva, félárva 6.000.- Ft/hó” 

 
 



Elsődlegesen azért is szorul módosításra ez a rendelet, mert a függelékében normatív 
rendelkezést tartalmaz, amely így ellenkezik a jogszabályszerkesztési előírásokkal, 
tekintettel arra, hogy normatív rendelkezés a normaszövegen kívül csak mellékletben 
lehet, így erre is kiterjed a rendelettervezet. 
 
E támogatás igénylése kapcsán volt leginkább jellemző, hogy jövedelemtúllépés miatt 
be sem adták a kérelmeket az ügyfelek. E területen is szem előtt kell tartani, hogy 
többletkiadásokra is fedezetet kell nyújtania a család összjövedelmének, hiszen a 
felsőoktatási tanulmányok finanszírozása ide tartozik.  
 
Mindezt mérlegelve, e jogszabálynál is a lakásrendeletnél leírtakat javasolom alapul 
venni azzal a kiegészítéssel, hogy csak nappali tagozatos hallgatók vehetik igénybe, így 
kizárt, hogy heti 40 órás munkából származó jövedelme legyen az egyedül élő 
hallgatónak. Ez esetben inkább az átlagosnál alacsonyabb jövedelmet szereznek, így 
nincs szükség megkülönböztetni az egyedül élő- és a családos kérelmező esetköreit. 
 
A rendelet normaszövegébe a nyugdíjminimum 3,4-szeresét, azaz 96.900 Ft-ot 
javasolok beépíteni, és a mellékletben ezt differenciálni. 
 

A jogalkotási törvény szerint előzetes hatásvizsgálatot kell végrehajtani a 
jogszabálytervezetekkel összefüggésben. A törvényben előírt témakörök közül az 
előterjesztéssel egybevágó kategóriákra reagálva megállapítható, hogy a hivatalban 
minden személyi és tárgyi feltétel adott a végrehajtásához, adminisztrációs 
tehernövekedést nem okoz. Szükségszerű a jogalkotás, hiszen az érintett helyi 
alrendszereket közvetlenül befolyásoló egyes jövedelmek emelkedését le kell reagálni. 
A jogalkotás elmaradásának következménye lenne, hogy az indokolthoz képest 
kevesebb ügyfél tudná igénybe venni az adott lakáspályázati lehetőséget vagy pénzbeli 
ellátást. A 2017. évi elfogadott költségvetésre nincs hatással a tervezet. 
 
Jelen előterjesztés szöveges részében leírtak a rendelettervezet indokolásaként is 
szolgálnak. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bizottsági vélemények ismeretében 
döntsön az 1. mellékletben található rendelettervezetről! 
 
 
Komló, 2018. 04. 19. 
 
 
 
       Polics József 
                           polgármester 
 
 
 
 



 
1. számú melléklet                                                                                          rendelettervezet 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

.../2018. (…..)  
 ö n k o r m á n y z a t i    r e n d e l e t e 

 
az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2011. (VI.24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 
törvény 2. számú mellékletében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 9. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva,  
a 2. § tekintetében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésben, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 
26. § -ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésébe, 45.§-ában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
a 3-4. §-ok tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
(1) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati 

lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2011. (VI.24.) önkormányzati 
rendeletének 12. § (2) a) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„a) a vele együtt költözni szándékozókat is figyelembe véve számított havi 

jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj minimális 
összegének a 340 %-át, ha az együtt költözni szándékozók között fogyatékos 
vagy tartós beteg hozzátartozó él a 360 %-át, egyedül élő pályázó esetén a 
mindenkori öregségi nyugdíj minimális összegének a 450 %-át, ha a kérelmező 
fogyatékkal él, vagy tartós beteg akkor a 470 %-át,” 

 

(2)  Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati 
lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2011. (VI.24.) önkormányzati 
rendeletének 12. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(3) Távfűtéses önkormányzati lakás esetében a (2) bekezdés a) pontjában számított 

egy főre jutó havi jövedelem 125 %-t kell figyelembe venni.” 
 

 



 
2. § 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési adósságkezelési 
szolgáltatásról szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletének 5. § (1) b) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„b) akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 340 %-át, egyedül élő esetén annak 450 %-át nem 
haladja meg és a szociális törvény szerinti vagyonnal nem rendelkezik,” 
 

3. § 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakáscélú támogatásokról 
szóló 5/2016. (III. 4.) önkormányzati rendeletének 4. § (1) bekezdés helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az első lakásvásárlás és a CSOK-hoz kapcsolódó használt lakás vásárlás akkor 

támogatható, ha a kérelmező és a vele együtt költözők egy főre jutó havi 
jövedelme legalább 50.000 Ft, és legfeljebb 120.000 Ft.” 

 
4. § 

 
(1) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a „Bursa Hungarica” 

felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat elbírálásának szabályairól 
szóló 28/2011. (X.1.) önkormányzati rendeletének 3. § (1) b) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép: 

 
 „b) a havi jövedelme, vagy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 340 %-át, valamint”. 
 
(2) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a „Bursa Hungarica” 

felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat elbírálásának szabályairól 
szóló 28/2011. (X.1.) önkormányzati rendeletének 4. § (2) bekezdés helyébe 
a következő rendelkezés lép: 

 
„(2) Az önkormányzat által biztosított havi támogatás összegét az 1. melléklet 

tartalmazza.” 
 
(3) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a „Bursa Hungarica” 

felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat elbírálásának szabályairól 
szóló 28/2011. (X.1.) önkormányzati rendeletének függeléke helyébe az 1. 
melléklet szerinti melléklet lép. 

 
 
 



 
5. § 

 
 

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Komló, 2018. április 26. 
 
 

Polics József 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. melléklet 
 
„1. melléklet a 28/2011. (X.1.) önkormányzati rendelethez 
 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz nyújtható 
támogatásokról 

 

1. „A” típusú pályázat esetén az önkormányzat által biztosított havi támogatás 
összege: 
 
1.1 a nyugdíjminimum 251% és 340 % közötti egy főre jutó jövedelem esetén  

4.000 Ft/hónap, 
  

1.2 a nyugdíjminimum 151 % és 250 % között egy főre jutó jövedelem esetén  
4.500 Ft/hónap, 
  

1.3 a nyugdíjminimum 150 % vagy az alatti egy főre jutó jövedelem esetén  
5.000.Ft/hónap, 
 

1.4 ha a pályázó árva, félárva 6.000.- Ft/hónap. 
 

 

 

2. „B” típusú pályázat esetén az önkormányzat által biztosított havi támogatás 
összege: 

 
2.1 a nyugdíjminimum 251 % és 340 % közötti egy főre jutó jövedelem esetén  

3.000 Ft/hónap, 
 

2.2 a nyugdíjminimum 151 % és 250 % közötti egy főre jutó jövedelem esetén  
3.500 Ft/hónap, 
 

2.3 a nyugdíjminimum 150 % vagy az alatti egy főre jutó jövedelem esetén  
4.000 Ft/hónap, 
 

2.4 ha a pályázó árva, félárva 6.000.- Ft/hónap.” 
 
 
 
 
 
 
 



2. számú melléklet                                                                                                                   Kimutatás jövedelemszintekről 

GYERMEKES CSALÁDOK bruttó nettó családi pótlék 

egy főre jutó 
havi nettó 
jövedelem 

2 garantált bérminimum, 1 gyerekkel 180.500 FtX2= 361.000 Ft 250.066 Ft 12.200 Ft 87 422 Ft 

1 minimálbér, 1 garantált bérminimum 1 

gyerekkel 
138.000 Ft+180.500 Ft= 318.500 Ft 221.803 Ft 12.200 Ft 78 001 Ft 

2 garantált bérminimum, 2 gyerekkel 
180.500 FtX2= 361.000 Ft 275.065 Ft 13.300 FtX2= 26.600 Ft 75 416 Ft 

1 garantált bérminimum, 1 gyerekkel 180.500 Ft 130.033 Ft 13.700 Ft 71 866 Ft 

2 garantált bérminimum, 3 gyerekkel 180.500 FtX2= 361.000 Ft 297.826 Ft 16.000 FtX3=48.000 Ft 69 165 Ft 

2 minimálbér, 1 gyerekkel 138.000 FtX2= 276.000 Ft 193.540 Ft 12.200 Ft 68 580 Ft 

1 minimálbér, 1 garantált bérminimum 2 

gyerekkel 
138.000 Ft+180.500 Ft= 318.500 Ft 246.803 Ft 13.300 FtX2= 26.600 Ft 68 350 Ft 

1 közfoglakoztatotti bér , 1 garantált 

bérminimum, 1 gyerekkel 
81.530 Ft+180.500 Ft=262.030 Ft 184.250 Ft 12.200 Ft 65 483 Ft 

1 garantált közfoglalkoztatotti bér, 1 

garantált bérminimum, 2 gyerekkel 
106.555 Ft+180.500 Ft= 287.055 Ft 225.892 Ft 13.300 FtX2= 26.600 Ft 63 123 Ft 

1 garantált bérminimum, 2 gyerekkel 
180.500 Ft 155.033 Ft 14.800 FtX2= 29.600 Ft 61 544 Ft 

2 minimálbér, 2 gyerekkel 138.000 FtX2= 276.000 Ft 218.540 Ft 13.300 FtX2= 26.600 Ft 61 285 Ft 

1 garantált közfoglalkoztatotti bér, 1 

minimálbér 2 gyerekkel 
106.555 Ft+138.000 Ft= 244.555 Ft 197.519 Ft 13.300 FtX2= 26.600 Ft 56 029 Ft 



1 minimálbér, két gyerekkel 138.000 Ft 126.770 Ft 14.800 FtX2= 29.600 Ft 52 123 Ft 

2 garantált közfoglalkoztatotti bér, 2 

gyerekkel 
106.555 FtX2= 213.110 Ft 176.718 Ft 13.300 FtX2= 26.600 Ft 50 829 Ft 

1 garantált közfoglalkoztatotti bér, 2 

gyerekkel 
106.555 Ft 104.957 Ft 14.800 FtX2= 29.600 Ft 44 852 Ft 

2 közfoglakoztatotti bér, 1 gyerekkel 81.530 FtX2=163.060 Ft 118.434 Ft 12.200 Ft 43 545 Ft 

2 közfoglakoztatotti bér,  2 gyerekkel 81.530 FtX2=163.060 Ft 143.435 Ft 13.300 FtX2= 26.600 Ft 42 508 Ft 

1 közfoglakoztatotti bér, 1 gyerekkel 81.530 Ft 64.217 Ft 13.700 Ft 38 959 Ft 

     

GYERMEKTELEN CSALÁDOK bruttó nettó családi pótlék 

egy főre jutó 
havi nettó 
jövedelem 

Oszlop1 Oszlop2 Oszlop3 Oszlop4 Oszlop5 

2 garantált bérminimum 180.500 FtX2= 361.000 Ft 240.065 Ft 0 Ft 120 033 Ft 

1 minimálbér, 1 garantált bérminimum  138.000 Ft + 180.500 Ft= 318.500 Ft 211.803 Ft 0 Ft 105 901 Ft 

1 garantált közfoglalkoztatotti bér, 1 

garantált bérminimum 
106.555 Ft+180.500 Ft= 287.055 Ft 190.892 Ft 0 Ft 95 446 Ft 



2 minimálbér 138.000 FtX2=276.000 Ft 183.540 Ft 0 Ft 91 770 Ft 

1 garantált közfoglalkoztatotti bér, 1 

minimálbér  
106.555 Ft+138.000 Ft= 244.555 Ft 162.629 Ft 0 Ft 81 314 Ft 

2 garantált közfoglalkoztatotti bér 106.555 FtX2= 213.110 Ft 141.718 Ft 0 Ft 70 859 Ft 

2 közfoglakoztatotti bér 81.530 FtX2=163.060 Ft 108.434 Ft 0 Ft 54 217 Ft 

 

EGYEDÜL ÉLŐK bruttó nettó családi pótlék 

egy főre jutó 
havi nettó 
jövedelem 

Oszlop1 Oszlop2 Oszlop3 Oszlop4 Oszlop5 

1 garantált bérminimum 180.500 Ft 120.033 Ft 0 Ft 120 033 Ft 

1 minimálbér 138.000 Ft 91.770 Ft 0 Ft 91 770 Ft 

1 garantált közfoglalkoztatotti bér 106.555 Ft 70.859 Ft 0 Ft 70 859 Ft 

1 közfoglakoztatotti bér 81.530 Ft 54.217 Ft 0 Ft 54 217 Ft 



 


