Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2011. (X. 10.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
10/2007. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A szociális igazgatásról és 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. §
(1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 10/2007. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 9. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A helyi lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.
Helyi lakásfenntartási támogatás állapítható meg szociális rászorultság alapján annak a
személynek, aki:
a) 62. életévét betöltötte és házastársával, élettársával, bejegyzett élettársával, testvérével,
súlyosan fogyatékos gyermekével él közös háztartásban, vagy
b) 62 életévét betöltötte és egyedülálló, vagy
c) saját háztartásában egyedülállóként kiskorú gyermeket nevel
és a család fogyasztási egységre jutó jövedelme a legkisebb öregségi nyugdíj 250-265%-a között van,
valamint a háztartás tagjai vagyonnal nem rendelkeznek.”
(2) Az Ör. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3)

a) A helyi lakásfenntartási támogatás, amennyiben a kérelmező közüzemidíj-hátralékkal
rendelkezik- természetbeni támogatás címén kerül megállapításra az alábbi rangsor szerint:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete
szennyvíz díj
hulladékkezelési költség
vízdíj
villanyáram-szolgáltatás díja
gázszolgáltatás díja

b) A helyi lakásfenntartási támogatás pénzbeli megállapításához a kérelmezőnek igazolnia kell
a kérelem benyújtását megelőző 2 havi 9. § (3) a) pontjában szereplő közüzemi díjak
befizetését.„
(3) Az Ör. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelem az év során folyamatosan benyújtható az e
rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon.”

2. §
(1) Ez a rendelet 2011. október 10. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a 2011. szeptember 1. napja
után benyújtott kérelmek elbírálásánál is alkalmazni kell.
(2) Hatályát veszti az Ör.
a) 6. § (2) - (7) bekezdése,
b) 7. § (2) bekezdése,
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Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2011. október 10. napján.
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Melléklet a ……/…… (…..) önkormányzati rendelethez
1. számú melléklet a 10/2007. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
Lakásfenntartási támogatás megállapításához
1. Kérelmező adatai:
Név:

_________________________________________

Születési neve:

_________________________________________

Születési helye, ideje:

_________________________________________

Anyja neve:

_________________________________________

Állandó lakcíme:

_________________________________________

Életvitelszerű tartózkodási helye:

_________________________________________

Állampolgársága:

_________________________________________

Telefonszám (nem kötelező megadni):

_________________________________________

2. A kérelmezővel együtt élők száma összesen: ............ fő
Név/születési név

Hozzátartozói
minősége

Születési hely, idő

Anyja neve

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
3. A lakás nagysága: ………. m2.

Lakószobák száma: __________

A lakás komfortfokozata (a megfelelő rész aláhúzandó):
összkomfortos

komfortos

félkomfortos

komfort nélküli

Hozzájárulok, hogy a kérelmemre indult eljárásban szükséges adataimat az 1992. évi LXIII. törvény
3.§-a, valamint a módosított 1993. évi III. törvény vonatkozó §-ai alapján felhasználják.
Dátum: _________________________
_______________________
kérelmező aláírása

A. Jövedelmi adatok

(Forintban)

A jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme a)

Közeli hozzátartozók jövedelme
b)
c)
d)
e)
f)

Összesen
g)

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és
táppénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból származó
jövedelem
3. Ingatlan, ingó
vagyontárgyak
értékesítéséből, vagyoni
értékű jog átruházásából
származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
5. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (GYED,
GYES, GYET, családi
pótlék, gyermektartásdíj stb.)
6. Önkormányzat és
munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás
(munkanélküli járadék,
rendszeres szociális és
nevelési segély,
jövedelempótló támogatások
stb.)
7. Föld bérbeadásából
származó jövedelem
8. Egyéb (pl. ösztöndíj,
értékpapírból származó
jövedelem, kis összegű
kifizetések stb.)
9. Összes bruttó jövedelem
10. Személyi jövedelemadó
vagy előleg összege
11. Egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulék összege
12. Munkavállalói járulék
összege
13. A család havi nettó
jövedelme összesen [9(10+11+12)]
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ..................................... Ft/hó.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a Szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat a
fővárosi, a megyei APEH útján ellenőrizheti.
Az eljárás megindításáról értesítést:

kérek —

nem kérek.

(A megfelelő válasz aláhúzandó)

Dátum: ___________________
______________________________
kérelmező aláírása

KITÖLTÉSI UTASÍTÁS
1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhely, illetve több lakóhely
esetén az állandó lakóhely címét kell feltüntetni.
2. Közeli hozzátartozók:
a) a házastárs, az élettárs,
b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb,
önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a
huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali tagozaton egyetemi, főiskolai
tanulmányokat folytató; valamint korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi,
érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt
gyermek,
c) a 18. életévet be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő,
illetve a szülő házastársa vagy élettársa.
3. Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni.
4. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelőző
három hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni.
5. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre
vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12-vel
osztott részét kell beírni.
6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak
fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a jövedelemnyilatkozathoz
csatolni kell.
7. A családi jövedelemszámítás alapja a fogyasztási egység. A lakásfenntartási támogatás esetén a
fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező
arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
Ha a háztartás a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy a d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel
magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám
0,2-del növekszik.
Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot, a nevelőszülőt
és a hivatásos nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
8. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett az érintett közeli hozzátartozóknak is alá kell
írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a
törvényes képviselője jogosult az aláírásra.

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 vele együttélő közeli hozzátartozójának vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: .................
város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, 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. alapterülete: ........... m2,
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
II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű: '
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
a szerzés ideje: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám
a szerzés ideje: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő
adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap
................................................
aláírás
Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a
vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság 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.

