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Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. szeptember 15-én 

megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.  

 

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15/2011. (IX.19.)  

        önkormányzati rendelete 

 

  Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2011.(III.01.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. §-ában, 25. § (3) 

bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (1) és (3) bekezdésében, 37. § (3) bekezdésében, 38. § (9) 

bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 50.§ (3) bekezdésében, 58/B. 

§ (2) bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdésének b), c) pontjában  kapott felhatalmazás 

alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (4) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva - az Intézményfelügyeleti, Szociális, Közművelődési és 

Sport Bizottság és az Ügyrendi Bizottság véleményének figyelembe vételével - az alábbi 

rendeletet alkotja:  

 

1. § 

 

Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2011. (III.01.) önkormányzati rendelet 

( a továbbiakban: Ör.) 4.§ c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„c) helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatás” 

  

2. §  

Az Ör. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:  

„8.§ Az önkormányzat a helyi lakásfenntartási támogatást a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott normatív és az adósságkezelési 

szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás (a továbbiakban együtt: normatív 

lakásfenntartási támogatás) kiegészítéseként nyújtja.   

 

3. § 

 

Az Ör. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

9. § (1) Helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatásra jogosult az a normatív lakásfenntartási 

támogatásban részesülő személy, akinek vagy a háztartásában élő hozzátartozójának 

pénzintézettel kötött lakáscélú hitelszerződésből eredő fizetési kötelezettsége áll fenn.   



(2) A helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatást nem kell külön kérelmezni, a normatív 

lakásfenntartási támogatás iránti kérelemben kell nyilatkozni a jogosultságot megalapozó 

körülmény fennállásáról. A nyilatkozathoz csatolni kell a lakáscélú hitelszerződés másolatát, 

és az utolsó három hónapban teljesített törlesztést igazoló csekk, átutalás, folyószámla kivonat 

másolatát.” 

4. § 

Az Ör. 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:  

„10.§ (1) A helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatás összege a jogosult részére 

megállapított normatív lakásfenntartási támogatás 50%-a.  

(2) A helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatást a normatív lakásfenntartási támogatással 

azonos időszakra, egy évre kell megállapítani.”  

(3) A helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni formában, a 

jogosult által megjelölt közüzemi ( gáz-, áram-, víz szolgáltató) szolgáltatóhoz történő 

utalással kell megállapítani. A kérelemhez csatolni kell a megjelölt szolgáltató típusának 

megfelelő, utolsó havi közüzemi számla másolatát.” 

 

5.§  

 

Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

  6. §  

 

Záró rendelkezések 

 

(1) E rendelet 2011. szeptember 16-án lép hatályba, rendelkezéseit a 2011. szeptember 1. után 

benyújtott, folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.  

  

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az  

1. Ör. 14. §-a  

2. Ör. 4. melléklete  

3. az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről, és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2011. 

(II.28.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdése 

hatályát veszti. 

 

 

 /: Dr. Tilki Attila s.k.:/       /: Dr. Kovács Attila s.k.:/  

                polgármester                                          jegyző  

 

 

 

 

A kivonat hiteles: 

Fehérgyarmat, 2011. szeptember 15. 

 



1. melléklet a 15 /2011.(IX.19.) önkormányzati  rendelethez 

KÉRELEM 

 

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 

 

I. A kérelmező személyi adatai: 

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

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

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

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

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

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

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

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

A kérelmező  

 fogyatékossági támogatásban/tartós betegségre tekintettel magasabb összegű családi 

pótlékban részesül  

 fogyatékossági támogatásban/ tartós betegségre tekintettel magasabb összegű családi 

pótlékban nem részesül 

 

II. Jogosultsági adatok 

A lakás alapterülete:    m
2    

( A lakás nagyságát hitelt érdemlő módon igazolni kell)  

A lakáshasználat jogcíme: tulajdonos / főbérlő / albérlő  

A háztartás tagjainak lakáscélú hitelszerződésből eredő fizetési kötelezettsége  

 fennáll  

 nem áll fenn  

III.  A kérelmezővel közös háztartásban élők száma, adataik és jövedelmükre vonatkozó adatok 

A kérelmezővel közös háztartásban élők száma: ......... fő. 

 

a)  A háztartásban élők adatai 

 

Név (születési név) Születési hely, idő Anyja neve  Megjegyzés* 

    

    

    

    

    

    

* Ebben az oszlopban kell jelezni életkortól függetlenül a fogyatékossági támogatásra vagy a tartós betegség 

miatti  magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot  

b) Jövedelemi adatok 



A jövedelem típusa  Kérelmező 

jövedelme 

 A háztartásban élők jövedelme  

 1. Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból származó 

jövedelem 

          

 2. Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és más 

önálló tevékenységből származó 

jövedelem 

          

 3. Alkalmi munkavégzésből származó 

jövedelem 

          

 4. Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 

          

 5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátások 

          

 6. Önkormányzat és munkaügyi szervek 

által folyósított ellátások 

          

 7. Egyéb jövedelem           

 8. Összes jövedelem           

 IV.  Nyilatkozatok 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy  

- a háztartásban előre fizetős gáz/áramfogyasztást mérő készülék van felszerelve  - nincs 

felszerelve ( a megfelelő rész aláhúzandó) 

- életvitelszerűen a lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó)  

- a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek 

- Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (3) bekezdése alapján a szociális 

hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti. 

- Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

- Az eljárás megindításáról értesítést:   kérek    -      nem kérek  (a megfelelő rész aláhúzandó) 

- A megállapított támogatás összegét az alábbi szolgáltatóhoz kérem utalni, a közüzemi számla 

részben vagy egészben történő kiegyenlítésére (X-el kérjük megjelölni, és a kiválasztott 

szolgáltatónak megfelelő közüzemi számla másolatát csatolni)  

 TIGÁZ 

 E-ON 

 Tisza-Szamosmenti Közműszolgáltató Kft. 

 

Fehérgyarmat, 20... , …......................... 

       ….............................................................. 

               kérelmező aláírása 


