
Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2011. (VIII.31.)  

önkormányzati rendelete 
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2008. (IV.18.) rendelet módosításáról 

 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38. § (9) bekezdésében  kapott felhatalmazás 
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
1. § A  szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2008. (IV.18.) rendelet (a továbbiakban: 
R.)  15.  §-a az alábbiakra módosul: 

„Helyi lakásfenntartási támogatás 
15.§. 

(1) Az önkormányzat a helyi lakásfenntartási támogatást (továbbiakban: lakásfenntartási 
támogatás) a normatív lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként nyújtja. 

(2) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy 
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegét és a normatív alapú lakásfenntartási támogatás havi 
összege nem haladja meg a  2 600 forintot. 

(3)  A lakásfenntartási támogatás havi összege a  megállapított normatív lakásfenntartási 
támogatás összegének 10 %-a. 

(4) A lakásfenntartási támogatást a normatív lakásfenntartási támogatás időtartamára 
kell megállapítani.” 

 
2.§ A R. 16. §-a a az alábbiakra módosul:  

„16.§ 
(1) A lakásfenntartási támogatást természetbeni vagy pénzbeni ellátásként lehet 

megállapítani.  
(2) A természetben megállapított támogatást havonta a szolgáltató részére kell utalni. 
(3) A készpénzben megállapított támogatást kifizetése havonta utólagosan minden hónap 5. 

napjáig történik. 
(4) A támogatás a kérelem beadásának hónapja első napjától jár. 
(5) A kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.” 
 
3. § A R. 17. §-a a az alábbiakra módosul:  

„17.§ 
(1) A lakásfenntartási támogatásra irányuló kérelmeket a rendelet melléklete szerinti 

formanyomtatványon lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban. 
(2) A kérelmeket az adott évben folyamatosan lehet benyújtani.  
 

Záró rendelkezések 
 

4.§ E rendelet 2011. szeptember 1-én lép hatályba és 2011. szeptember 2-án hatályát veszti. 
 
5. § A R. 
       a) 9. § (1) bekezdésében  a „bérpótló juttatásra” szövegrész helyébe a               
           „foglalkoztatást helyettesítő támogatásra” szöveg, 
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       b) 9. § (3) bekezdésében a „bérpótló juttatásra” szövegrész helyébe a               
           „foglalkoztatást helyettesítő támogatásra” szöveg 
       lép. 
        
 
Lukácsi Attila                                                                                                Kovács Miklósné  
 polgármester                                                                                                        jegyző 

 
 
 
A rendeletet kihírdettem: 2011. augusztus 31. 
 
 
 
Kovács Miklósné  
          Jegyző 
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                                                   Melléklet a 8/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez 
 

KÉRELEM 
 
Alulírott, (név, leánykori név is): ………………………………............................................... 
sz. alatti lakos normatív / helyi* lakásfenntartási támogatás, megállapítása iránti 
kérelemmel fordulok T. Címhez. 
I.) A kérelmező személyes adatai: 

 Neve: .........................................................................................................................................  

 Születési neve: ..........................................................................................................................  

 Anyja neve: ...............................................................................................................................  

 Születési hely, év, hó, nap: ........................................................................................................  

 Lakóhely: ..................................................................................................................................  

 Tartózkodási hely: ....................................................................................................................  

 Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .......................................................................................  

 Állampolgársága: …………………  Telefonszám (nem kötelező megadni): .............................  

 Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri): .............   

 ..................................................................................................................................................  

 A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: ...............................................................................  

A lakásban tartózkodás jogcíme:  tulajdonos - albérlő - haszonélvező - családtag - 
szívességi használó* 
Nyilatkozom, hogy a lakás nagysága ……….….. m2, komfortfokozata: 
…………………..........  .  
(A lakás nagyságát hitelt érdemlő módon szükséges igazolni pl: építési engedély, 
használatbavételi engedély, tervrajz, műszaki leírás stb. becsatolásával). 
  
Nyilatkozom, hogy háztartásomban előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék 
került felszerelésre:  IGEN    NEM  
 
 
Nyilatkozom, hogy a megítélt támogatás összegét az alábbi szolgáltató részére kérem 
utalni. 
 

1.) Szolgáltató neve: …………………………………………………………………… 
 
 Ügyfél azonosítója. (számlán szereplő): …………………………………………… 
 A kérelemhez csatolni kell a szolgáltató által kiállított utolsó havi számla másolatát. 

II.) A kérelmezővel közös  háztartásban élőkre és jövedelmükre vonatkozó adatok 
 
a) A kérelmezővel egy háztartásban élő személyek  adatai  
    A kérelmezővel közös háztartásban álló személyek száma: .............. fő. 

                                                        
 A megfelelő rész aláhúzandó 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 A háztartásban élő neve  
(születési neve) 

 Családi kapcsolat 
megnevezése 

 Születési helye, év, 
hónap, nap 

1. 
     

2. 
     

3. 
      

4. 
      

5. 
   

 
Háztartás:  az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel  rendelkező személyek közössége 
 

b) Jövedelemi adatok 
A jövedelmek típusai A kérelmező 

jövedelme 
házastárs 
(élettársa) 
jövedelme 

Gyermekei jövedelme 

1. Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási 
jogviszonyból származó  
ebből: közfoglalkoztatásból 
származó  

     

2. Társas és egyéni 
vállalkozásból , őstermelői, 
illetve szellemi és más 
önálló tevékenységből 
származó jövedelem 

 
 

    

3. Táppénz, 
gyermekgondozási 
támogatások 

     

4. Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások 

     

5. Önkormányzat és 
munkaügyi szervek által 
folyósított  ellátások 

     

6. Egyéb jövedelem    
 

    

 
7. Összes  jövedelem 
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Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a 
NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben 
szereplő adatok a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 
 
 
Dátum: ………………………………….    
                                  ……………………………………..
 ………………………………..                   …………………………………….. 
 kérelmező                     …………………………………….. 
 
                       nagykorú hozzátartozók aláírása 
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