LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT
11/2017. (IV.14.) számú rendelete
A szociális ellátásokról

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (IV.14.) számú rendelete a
2/2018. (I.12.) önkormányzati rendelettel és a 14/2019. (V.24.) önkormányzati
rendelettel formailag egységes szerkezetben. (2019.05.24.)
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Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2017. (IV.14.) önkormányzati rendelete
A szociális ellátásokról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) b) pontjában, a 26. §-ában, a
32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, az 58/B. § (2) bekezdésében, a 132. §
(4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Általános szabályok
1. §
(1)

A rendelet hatálya alá tartozó szociális ellátások fedezetét az önkormányzat éves
költségvetésében kell tervezni.

(2)

Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező
rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat az Szt. 4–16. §-a határozza
meg.

(3)

Az e rendeletben meghatározott hatáskörök gyakorlását a képviselő-testület a
polgármesterre ruházza át, kivéve települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viseléséhez, a települési támogatás a lakhatási kiadásokhoz
kapcsolódó hátralékot felhalmozó személy részére, melyek a jegyző hatáskörében
maradnak.
2. Eljárási szabályok
2. §

(1)

Az eljárást Lakitelek Önkormányzatánál (6065. Lakitelek, Széchenyi krt. 48.) az erre
a célra szerkesztett nyomtatvány kitöltésével előterjesztett kérelemre kell megindítani.
A települési támogatás megállapítására irányuló kérelem nyomtatvány e rendelet 1.
számú mellékletét képezi.

(2)

1

(3)

2

A „települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez”
megállapítására irányuló kérelem nyomtatvány e rendelet 2. mellékletét képezi. Jelen
rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra irányuló kérelem mellé
csatolni kell a rendelet 3. mellékletét képező vagyonnyilatkozatot.
A kérelmet a jogszabályokban, illetve az e rendeletben meghatározott
dokumentumokkal – igazolásokkal, nyilatkozatokkal – együtt kell benyújtani.
3. §

1
2

Módosította a 2/2018. (I.12.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2018. január 12-től.
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A kérelemhez mellékelni kell:
a) a háztartás tagjainak a jövedelemszámításnál irányadó időszakra eső jövedelméről
szóló igazolást;
b) 30 napnál nem régebbi igazolást a 18. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem
rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal
felnőtt tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról;
c) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben szabályozott
ellátások esetében a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló jogszabályban
meghatározott egyéb igazolásokat;
d) valamint az e rendeletben meghatározott egyéb igazolásokat.

(2)

Az (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolás:
a) munkabérből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap
nettó átlagáról kiadott a munkáltató által kiállított igazolás;
b) munkanélküli ellátás és ellátatlan munkanélküli esetén az illetékes munkaügyi
központ által kiállított igazolás;
c) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben
kiállított nyugdíjközlő lap és a nyugdíjszelvény;
d) családtámogatások esetén a kifizető szerv által kiállított igazolás vagy a folyósítást
igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat;
e) őstermelő esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy az állami adóhatóság által
a lezárt adóévről kiállított igazolás;
f) vállalkozásból származó jövedelem esetén az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal
igazolását, a kérelem benyújtását megelőző év személyi jövedelemadó-alapjáról, a le
nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozata;
g) tartásdíj esetén a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény,
bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, ezek hiányában a tartásdíj
jogosultjának nyilatkozata;
h) ösztöndíjról a középfokú- vagy felsőfokú oktatási intézmény által kiállított igazolás,
bankszámlakivonat vagy az átutalást igazoló elektronikus nyilvántartásból
kinyomtatott adattartalom;
i) az a) - h) pontba nem tartozó jövedelem esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége
mellett tett nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelméről.

(3)

Ha a kérelem az e rendelet szerint adható ellátás méltányosságból való
megállapításra irányul, a kérelmezőnek csatolnia kell a méltányosság gyakorlására
lehetőséget adó körülmény fennállásának hitelt érdemlő igazolását, amely 5 napnál
nem lehet régebbi (pl. az egészségi állapotra vonatkozó orvosi igazolás).

(4)

Ha a benyújtott jövedelemigazolás vagy a vagyonnyilatkozat tartalmában vitatható, a
Polgármesteri Hivatal - belföldi jogsegély keretében - megkeresi az illetékes Nemzeti
Adó- és Vámhivatalt a jövedelem tisztázása érdekében.

(5)

A körülmények tisztázása érdekében az igénylő a Hivatallal köteles együttműködni.

(6)

Az eljárás során a kérelmező lakásán a Hivatal - szükség esetén a Családsegítő
Szolgálat bevonásával - környezettanulmányt készíthet.

(7)

Ha az eljáró hatóság hivatalos tudomása, vagy környezettanulmány lefolytatása
alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a (2) bekezdés szerinti
jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívja a kérelmezőt az általa lakott lakás,
illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló
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dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek
meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a
fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető.
(8)

Amennyiben a kérelmező a környezettanulmány elkészítését megakadályozza, illetve
a (5) bekezdésben foglalt együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget,
kérelmét el kell utasítani.
3. Helyi szociálpolitikai kerekasztal
4. §

Az Szt. 58/B. § (2) bekezdése szerinti helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai az
Önkormányzat képviseletében Emberi Erőforrások Bizottsága tagjai, a polgármester, a
polgármesteri hivatal szociális ügyintézője, az önkormányzat közigazgatási területén működő
szociális ellátó szervezetek képviselői, a Gondozási Központ vezetője, a Családsegítő
Szolgálat családgondozója és a védőnők. A szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy
alkalommal ülést tart, az ülés összehívásáról a polgármester gondoskodik.

II. FEJEZET
A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK
4. Az ellátások formái
5. §
Szociális rászorultság esetén a jogosult számára
(1)

pénzbeli ellátásként:
a) települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
b) települési támogatás a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó
személy részére
c) települési támogatás gyógyszer-kiadások viseléséhez
d) települési támogatás temetési költség finanszírozásához
e) rendkívüli települési támogatás

(2)

természetbeni ellátásként:
a) települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
b) rendkívüli települési támogatás állapítható meg.

3

(3) Alanyi jogon járó pénzellátás
5. Települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viseléséhez
6. §

A települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez a
szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás
céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez
nyújtott hozzájárulás. A jegyző a villanyáram-, és a gázfogyasztás, és a lakbérhez vagy az
albérleti díjhoz, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, illetve a tüzelőanyag
költségeihez viseléséhez nyújtott támogatást nyújt az e rendeletben meghatározott feltételek
szerinti jogosultnak.
7. §
3
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(1)

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatást
elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással
összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének
elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(2)

Települési támogatásra a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
300%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre
jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási
egységek összegének hányadosával.

(3)

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás
tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási
szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a)
b)
c)
d)
e)

a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
Ha a háztartás

(4)

a) (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b) (3) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi
pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(5)

Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a
nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(6)

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás
esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy
négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert
havi költség összegét - az energiaárak várható alakulására figyelemmel - az éves
központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

(7)

A települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
esetében elismert lakásnagyság
ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság
és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás
nagysága.

a)
b)
c)
d)
e)

(8)

A települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
egy hónapra jutó összege
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az
egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 50%-át,
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b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a
továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet
kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve
kell meghatározni.
A (8) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:

(9)

J-0,5 NYM
TM = 0,3 - ─────
x 0,15,
NYM
ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az
NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et
századra kerekítve kell meghatározni.
(10)

Települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
iránti kérelmet 21 napon belül kell elbírálni.

(11)

Települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez a
kérelem beadási évének utolsó napjáig kell megállapítani.

(12)

Amennyiben települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viseléséhez iránti kérelmet a jegyző a elutasítja, vagy a megállapított közüzemi
költségek viseléséhez nyújtott támogatást megszünteti, ugyanazon lakásra
vonatkozóan a döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül a
háztartás egy tagja sem nyújthat be települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viseléséhez iránti kérelmet.
8. §

(1)

Települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő
személyek és háztartások számától.

(2)

Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az
albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
6. Települési támogatás a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot
felhalmozó személy részére
9. §
A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személy részére települési
támogatást kell megállapítani abban az esetben, ha

(1)

4

30.000 Ft-ot meghaladó, de 250.000 Ft-ot el nem érő adóssága keletkezett a
villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat, a szemétszállítás díja
vagy a lakbér vonatkozásában
b) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum
150 %-át, egyedül élő esetében 200 %-át,
a)

4
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c) adóssága támogatáson felül maradó részének megfizetését önerőként vállalja,
d) lakóingatlanán kívül más ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, továbbá 1 000 000 Ft
értéket meghaladó gépjármű tulajdona nincs.
(2)

Az (1) bekezdésben felsorolt közüzemi díjak adósságtételei a támogatás elbírálása
során összevonhatók.

(3)

A támogatás megállapításához a 3. § (1) bekezdés szerinti igazolásokon túl be kell
csatolni a szolgáltató 30 napnál nem régebbi igazolását a díjtartozás összegéről,
valamint a kérelmező nyilatkozatát a támogatás egyösszegű vagy havi részletekben
történő igény bevételéről és a saját erő vállalásáról.

(4)

A támogatás mértéke az (5) bekezdésben foglalt kivételekkel - az adósság
a) 50 % -a, ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 100 %-a és
150 %-a közé esik,
b) 75 %-a, ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a
nyugdíjminimum 100 %-át

(5)

Egyedül élő esetében a támogatás mértéke az adósság
a) 50 %-a, ha a jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-a és 200 %-a közé esik
b) 75 %-a, ha a jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át

(6)

A támogatás a támogatott vállalásától függően egy összegben vagy legfeljebb 12
havi részletben nyújtható.

(7)

A támogatás egy összegben történő teljesítésére csak abban az esetben kerülhet
sor, ha a támogatott a vállalt önrészt a kérelem benyújtását követő 20 napon belül
megfizette.

(8)

Az önrész részletekben történő megfizetése esetén a támogatott a részletfizetési
kötelezettség teljesítését első alkalommal, a kérelem benyújtását követő 20 napon
belül, a továbbiakban minden hónap 20. napjáig a befizetési bizonylat másolatával
köteles igazolni.
7. A támogatás megszűntetése
10. §

(1)

A támogatást meg kell szüntetni, ha a támogatott
a) a vállalt adósságtörlesztési kötelezettségének három alkalommal nem tesz eleget,
vagy
b) a támogatás időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési
kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget.

(2)

Az (1) bekezdés a) - b) pontja szerinti támogatott és a vele közös háztartásban élő
személy részére a vállalt adósságtörlesztési kötelezettség lejárati időpontjától
számított két éven belül ezen a jogcímen újabb támogatás nem állapítható meg.

(3)

Ugyanannak a személynek és a vele közös háztartásban élőknek a megítélt
támogatás egy összegben történő kifizetésének, illetve az utolsó részletfizetés
teljesítésének időpontjától számított két éven belül ezen a jogcímen újabb támogatás
nem állapítható meg.
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8. Települési támogatás gyógyszer-kiadások viseléséhez
11. §
(1)

Gyógyszerkiadásokra tekintettel gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési
támogatásra jogosult az a személy, aki a gyógyszerkiadások, illetve betegséghez
kapcsolódó kiadások miatt időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd.

(2)

A települési támogatás gyógyszer-kiadások viseléséhez iránti kérelmet
haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő 8 napon belül el kell
bírálni.
12. §

(1)

Települési támogatás gyógyszer-kiadások viseléséhezt egy naptári évben maximum
4 alkalommal lehet megállapítani.

(2)

A települési támogatás gyógyszer-kiadások viseléséhez a kérelmező akkor jogosult,
ha a szociálisan rászorult személy vagy állandó gondozásra szoruló fekvőbeteg, és
a) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén annak 250 %-át nem haladja
meg, és - a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 20 %-át eléri,
b) Lakitelek Önkormányzat Idősek Otthonának gondozottja, és a havi rendszeres
gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
20 %-át eléri.

(3)

A gyógyszer vásárlására fordított kiadásokat számlákkal kell igazolni.

(4)

Az egy alkalommal megállapított eseti települési gyógyszertámogatás maximális
összege 6.250,- Ft.
9. Települési támogatás a temetési költségek finanszírozásához
13. §

(1)

Települési támogatás a temetési költségek finanszírozásához abban az esetben
adható, ha a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodó személy egy főre
számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének egyedül élő esetén a 300 %-át, családban élő esetén 250 %át. A kérelmet a haláleset anyakönyvezését követő 30 napon belül lehet benyújtani.

(2)

A kérelemhez mellékelni kell
a) az eltemettető és a vele közös háztartásban élők jövedelmét igazoló jövedelem
nyilatkozatot,
b) a temetési számlák eredeti példányát,
c) amennyiben a haláleset nem Lakiteleken történt, a halotti anyakönyvi kivonatot.

(3)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy támogatás mértékéről, a
kérelmező anyagi, családi körülményeit figyelembe véve döntsön.
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10. Rendkívüli települési támogatás
14. §
(1)

A Képviselő-testület, a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére
rendkívüli települési támogatást nyújt, maximum a költségvetésben meghatározott
keretösszeg erejéig.

(2)

Elsősorban azokat a személyeket indokolt rendkívüli települési támogatásban
részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak
gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség,
elemi kár, egyéb ok miatt anyagi segítségre szorulnak.

(3)

A rendkívüli települési támogatás a létfenntartáshoz szükséges többletkiadások
fedezéséhez nyújtható, természetbeni vagy pénzbeli formában:
a kérelmező és családja élelmezéséhez
a kérelmező és családja ruházatának pótlásához
tüzelőanyag beszerzéshez, energia költségek támogatásához
elemi kár, tartós betegség, haláleset stb.
gyógyszertámogatáshoz, illetve egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben
támogatott egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez,
f) minden olyan esetben, amikor a kérelmező életének, testi épségének megóvásához
szükséges,
g) krónikus, hosszantartó betegségekből eredő jövedelem-kiesés,
h) egyéb, különös méltánylást érdemlő esetek.
a)
b)
c)
d)
e)

(4)

Rendkívüli települési támogatásban az a személy részesíthető, akinek az egy főre
számított havi családi jövedelme nem haladja meg:
a) a családban élők, a családdal egy lakásban élő egyedülálló, valamint az egy
lakásban együtt élő egyedülállók esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át,
b) gyermekét(eit) egyedül nevelő szülő, továbbá olyan család esetén, ahol fogyatékos
vagy tartósan és súlyosan beteg személy él az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 175%-át vagy
c) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200%-át.

(5)

A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátásként is biztosítható:
a) erre irányuló kérelem esetén vagy
b) az ellátásban részesülő életvitele alapján feltételezhető, hogy a rendkívüli települési
támogatás felhasználása nem rendeltetésének megfelelően történik.

(6)

Amennyiben pénzbeli a rendkívüli települési támogatás biztosítása, a segélyezett
részére elszámolási kötelezettség írható elő. Az elszámolás elmulasztása esetén
kérelmező köteles kamatmentesen visszafizetni a rendkívüli települési támogatás
összegét.

(7)

A képviselő-testület rendkívüli települési támogatást pénzügyi szolgáltatásnak nem
minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújthat, különösen az alábbi
esetekben:
a) elemi kár esetén a lakás és a berendezési tárgyak helyreállítására vagy pótlására,
b) tartós betegség esetén megélhetésre,
c) temetési költség fedezésére.
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(8)

Rendkívüli települési támogatásként megállapított kamatmentes kölcsön
visszafizetési ideje legfeljebb egy év, amely időtartama alatt havi egyenlő mértékben
kell a kölcsönt visszafizetni.

(9)

Háromhavi törlesztő részlet befizetésének elmulasztása esetén a teljes kamatmentes
kölcsönt 15 napon belül egy összegben a mindenkori késedelmi kamattal növelten
kell visszafizetni.

(10)

Különös méltánylást érdemlő sürgős esetben, ha az igénylő életkörülményei az
azonnali segítségnyújtást indokolják, a Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy az igénylő részére jövedelmi viszonyokra való tekintet nélkül
azonnali Rendkívüli települési támogatást állapítson meg.
5

11. Alanyi jogon járó pénzellátás
15. §.

(1) Az a rendelet kihirdetésének napján lakiteleki lakcímmel rendelkező lakos, aki a tárgyév
augusztus 31. napján
- a 65. életévét betölti, valamint
- az a tanulói jogviszonnyal rendelkező, aki a 6. életévét betölti, de a 19.
életévét még nem tölti be,
egyszeri 7.500.- Ft pénzbeli támogatásban részesül.
(2) Minden év július 15. napjáig felülvizsgálatra kerül a jogosultság és a támogatás összege,
az adott évi költségvetés lehetőségeinek ismeretében.
III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
12. Hatálybalépés
16. §
Ez a rendelet 2017. április 15-én lép hatályba.
13. Hatályon kívül helyező rendelkezések
17. §
Hatályát veszti Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 27/2016. (X.14.) számú rendelete.
Lakitelek, 2017. április 13.
Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

5

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

Beiktatta a 14/2019. (V.24.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2019. május 25-től.
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1.sz. melléklet a 11/2017. (IV.14.) számú önkormányzati rendelethez

6

K É R E L E M

Kérem, hogy az alábbi indokai alapján
részemre………………………………………………….………….megállapítani szíveskedjen:
1.) Kérelmező adatai:
Név: ......................................................................................................................................................................
Leánykori név:......................................................................................................................................................
Születési hely, idő: ...............................................................................................................................................
TAJ szám: .............................................................................................................................................................
Anyja neve:...........................................................................................................................................................
Lakcím:.................................................................................................................................................................
Önkormányzati segélyben legutóbb: .................................................................................................. részesültem.
2.) A kérelmezővel együtt élők száma összesen……….fő.
S.sz.

Név/születési név

Hozzátartozói
minőség

Születési hely, idő

Anyja neve

Jövedelem

1

2

3

4

5

6

3.) A kérelem indoklása:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Hozzájárulok, hogy kérelemre indult eljárásban szükséges adataimat az 1992. évi LXIII. törvény 3. §.
szerint felhasználják. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a
valóságnak megfelelnek.
Kijelentem, hogy a települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt
adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt
áthúzással törölni!)
Dátum:…………………………
.........................................
kérelmező aláírása
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2. számú melléklet a 11/2017. (IV.14.) számú önkormányzati rendelethez

Kérelem a
„Települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez“
megállapításához
Személyi adatok
A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: .............................................................................................................................................................
Születési neve: ...............................................................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................................................
Születés helye, ideje (év, hó, nap): ...............................................................................................................
Lakóhelye: __ __ __ __ irányítószám …............................................................................ település
............................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó
Tartózkodási helye: __ __ __ __ irányítószám ................................................................... település
............................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó
Családi állapota:
 egyedülálló (hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van)
 házastársával / élettársával él együtt
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
__ __ __ __ __ __ __ __ __
Állampolgársága: ...........................................................................................................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni): ..........................................................................................................
Kérelmezővel közös háztartásban élők száma: ………… fő.
Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
(háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek közössége)
Név
Születési név

Születési
hely,
idő

Anyja neve

Társadalombiztosítási Hozzátartozói
Azonosító Jele
minőség

1.
2.
3.
4.
5.
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6.

Hozzájárulok, hogy kérelemre indult eljárásban szükséges adataimat az 1992. évi LXIII. törvény 3.§.
szerint felhasználhatják. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a
valóságnak megfelelnek.
Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai
között van olyan személy:
- aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű
családi pótlékot folyósítanak
ha igen, akkor e személyek száma:………fő.
-

aki fogyatékossági támogatásban részesül:
ha igen, akkor e személyek száma:……....fő.

-

aki gyermekét egyedülállóként neveli,
ha igen, akkor e személyek száma:..…….fő.

Lakásviszony
A támogatással érintett lakás nagysága……….m2
A lakásban tartózkodás jogcíme:  tulajdonos,  haszonélvező,  családtag, bérlő,  albérlő,
 szívességi lakáshasználó, egyéb: ……………………………
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadás, amelyhez a támogatást igénylem:
(A kiválasztott kiadás előtti négyzet X-szel jelölendő!)
 villanyáram-fogyasztás díja,
 gázfogyasztás díja
 albérleti díj, szivességi lakáshasználó
albérleti díj költségéhez megállapított támogatást az alábbiak szerint kérem:
Pénztárból
Folyószámlára utalva (számlaszám:……………………………………………………………….
folyószámlát vezető pénzintézet neve………………………………………….)
(a megfelelő rész aláhúzandó)
Nyilatkozat
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek* (A megfelelő rész
aláhúzandó!),
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is
rendelkezik.

A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz-vagy áramszolgáltatást mérő készülék került-e
felszerelésre?:
igen - nem
(a megfelelő rész aláhúzandó)
Amennyiben igen, kérjük nevezze meg a szolgáltatót………………………..
(Azon személy részére, akinél készülék működik, a települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viseléséhez t részben vagy egészben a készülék működtetését lehetővé tevő
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eszköz (kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék felötlésének elektronikus úton, a
fogyasztó javára történő teljesítését)
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört
gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális
igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Kijelentem, hogy a települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében
helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a
szövegrészt áthúzással törölni!)
Kelt: ……….. év ……………………..hó ……. nap
….…………………..…………..
Kérelmező aláírása

………………………………
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása
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3. számú melléklet a 11/2017. (IV.14.) számú önkormányzati rendelethez
Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmező személyes adatai

Neve: ............................................................................................................................................
Születési neve: ..............................................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................
Lakóhely: ......................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ........................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................................................
II. A kérelmező és a háztartás valamennyi tagjának vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
..................................... város/község ......................................................... út/utca.................... hsz.
2

alapterülete: ........... m , tulajdoni hányad: .........................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
................................... város/község .............................................................. út/utca .................... hsz.
2

alapterülete: ........... m , tulajdoni hányad: ....................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-) tulajdon (vagy állandó használat):
megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):
..................................... címe: ............................................... város/község..............................................
út/utca .................. hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje:
................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe:
..................................................... város/község .......................................... út/utca .................... hsz.
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
B. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű: '
a) személygépkocsi: ............................................. típus ....................... rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ..................................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .................................... típus
….................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ..................................................................
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Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő
adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kijelentem, hogy a települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
megállapítása iránti kérelemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról
lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap
………………………...............
aláírás

Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy háztartásának tagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a
vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a
vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
_____________
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ
A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatásra jogosult az a személy,
a) akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
nyugdíjminimum 300%-át (jelenleg 85 500 Ft-ot) és
b) vagyona sem neki, sem a vele közös háztartásban élőknek nincs.
A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a villanyáram-,
gázfogyasztás, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz,
Személyi adatok
Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
személyek közössége.
Lakóhely vagy tartózkodási hely: a kérelem benyújtását megelőzően a lakcímet igazoló érvényes hatósági
igazolványba (lakcímkártyába) bejegyzett lakóhely vagy tartózkodási hely.
1.

Jövedelemre vonatkozó adatok

jogosultság megállapításakor
a) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban
együtt: vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát
kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már
lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell
beszámítani.
Havi rendszerességgel járó jövedelem:
rendszeres pénzellátás: a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a
korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a
rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi
járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és
özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj – kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán
árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek
eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját –, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a
hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres
szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és
nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az
időskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő
támogatás,, a rendszeres szociális segély és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási
díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján
külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás;
kereső tevékenység: ha e törvény másként nem rendelkezik, minden olyan munkavégzéssel járó tevékenység,
amelyért ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján végzett tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a
kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát nem haladja meg, valamint a mezőgazdasági őstermelői
igazolvánnyal folytatott tevékenységet, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló
szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni; nem minősül ellenértéknek a fogadó
szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, valamint a szociális szövetkezet (ide
nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként
megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.
2. Vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek
ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a harmincszorosát, vagy
bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát
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meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági
feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy
életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a
mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.
A jövedelemnyilatkozatban megjelölt jövedelmeket igazoló iratot vagy másolatát a kérelemhez csatolni kell.”
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4. számú melléklet a 11/2017. (IV.14.) számú önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
LAKHATÁSI KIADÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ HÁTRALÉK RENDEZÉSÉHEZ
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

1. Személyi adatok
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: ........................................................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................................
Anyja neve: .............................................................................................................................................
Születési helye, ideje (év, hónap, nap): ...................................................................................................
Lakóhelye: __ __ __ __ irányítószám …................................................................................ település
............................................utca/út/tér .......... házszám ............ épület/lépcsőház ............. emelet, ajtó
Tartózkodási helye: __ __ __ __ irányítószám ........................................................................település
............................................utca/út/tér .......... házszám ............ épület/lépcsőház ............. emelet, ajtó
Családi állapota:
egyedülálló /hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van/
házastársával/élettársával él együtt
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
__ __ __ __ __ __ __ __ __
Állampolgársága: ………………………………………………………………………………………
Telefonszám (nem kötelező megadni): ..............................................................................................
1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgár esetén):
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
EU kék kártyával rendelkező, vagy
bevándorolt / letelepedett, vagy
menekült / oltalmazott / hontalan.
1.3. Kérelmezővel közös háztartásban élők száma: ………… fő.
1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
(háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek közössége)
A

B

C

D

Név
Születési név

Születési hely,
év, hónap, nap

Anyja neve

Társadalombiztosítási
Azonosító Jele

1.
2.
3.
4.
5.
6.

9

Módosította a 2/2018. (I.12.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2018. január 12-től.

11/2017. (IV.14.) sz. Ök. rendelet
A szociális ellátásokról

Lezárva: 2019.05.24.
20. oldal

2. A lakásban tartózkodás jogcíme:
szívességi lakáshasználó,
3. A hátralék jogcíme és összege, amelynek kezelését kéri:
Hátralék jogcíme

Hátralék összege

4. Az adósságom támogatáson felül maradó részének megfizetését önerőként az alábbiak szerint
vállalom:
……………………………………………………………………………….......................................
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
5. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyek havi jövedelme forintban:

A jövedelem típusa
1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó ebből:
közfoglalkoztatásból származó
2.Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
3.Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
4. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
5. Önkormányzat, járási hivatal
és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem
8. Mindösszesen

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő további
személyek
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Ft
9. Egy főre eső jövedelem:

Ft

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
c) életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek* (A megfelelő rész aláhúzandó!),
d) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is
rendelkezik.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló
szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján –
ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.

Kijelentem, hogy a települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt
adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt
áthúzással törölni!)
Kelt: .……. év …………………….. hó……. nap
…………………………………
kérelmező aláírása

