
INDOKOLÁS 

INDOKOLÁS 

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló új  

önkormányzati rendelet megalkotása 

 

 

Magyarország Alaptörvénye, a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény és Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény ad felhatalmazást arra az 

önkormányzatoknak, hogy minden település a 

helyi szociális ellátásokról saját önkormányzati 

rendeletet alkosson.  

 

A szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. § 

szerint a szociális ellátás feltételeinek 

biztosítása – az egyének önmagukért és 

családjukért, valamint a helyi közösségeknek a 

tagjaikért viselt felelősségén túl – az állam 

központi szerveinek és a helyi 

önkormányzatoknak a feladata.  

A képviselő-testület 2013-ban alkotott utoljára 

új helyi szociális rendeletet. Az azóta 

bekövetkezett jogszabályi változások kapcsán 

javaslatot teszek arra, hogy néhány támogatást 

illetően a jogosultsági feltételként 

megállapított jövedelemhatárokon 

módosítsunk, amely utoljára 2017. évben 

történt. A szociális ellátásokról szóló 

rendeletünkben a jogosultság feltételeként 

megállapított jövedelemhatárokat a 

nyugdíjminimum (28.500,-Ft) százalékos 

arányában adtuk meg.  

A rendelet-tervezet 5.§-a szabályozza, hogy a 

települési támogatás évente legfeljebb 4 

alkalommal adható.  A települési támogatás 

összege ezidáig a 7.500 Ft-ot nem haladhatta 

meg alkalmanként, javasoljuk a 12.000,- Ft-ot. 

A rendkívüli települési támogatás összege 

maximum 25.000,- Ft maradna. A 

jövedelemhatárokon az alábbiak szerint 

módosítanánk a települési támogatás esetében: 

a) a családban az egy főre jutó havi jövedelem 

a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 

190%-át; 

b) egyedülálló esetén a havi jövedelem a 

mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-

át; 

c) egyedülélő esetén a havi jövedelem a 

mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250%-

át; 

d) a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő 

családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 

mindenkori öregségi nyugdíjminimum 280%-

át nem haladja meg. 

A b)-c) pontok esetén 10%-al, a d) pont 

esetében 230%-ról 280%-ra emelnénk a 

jövedelemhatár összegét. 

A tervezet 8.§-a alapján évente egy 

alkalommal a gyermek 18 éves koráig 

gyermekenként 10.000,- Ft települési 

támogatás adható az 4. § bf)-bj) és c) pontja 

alapján, ha a kérelmező családjában az egy 

főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 

mindenkori öregségi nyugdíjminimum 420 %-

át. Jelenleg ez az összeg 7.000,- Ft.  

 A rendelet-tervezet 12.§-ában a köztemetés 

esetén a polgármester a megtérítés és a kamat 

összegét - amennyiben annak megfizetése a 

kötelezett megélhetését súlyosan 

veszélyeztetné – méltányosságból csökkentheti 

vagy elengedheti, vagy maximum 12 havi 

részletben fizettetheti meg. 

A rendelet-tervezet 13-15.§-ai a szociális 

szolgáltatásokat szabályozzák. Az 

önkormányzat az Szt. 62. §-a szerinti 

étkeztetést a szociálisan rászorultaknak, az Szt. 

63. §-a szerinti házi segítségnyújtást feladat-

ellátási szerződés alapján a Társult 

Evangélikus Egyházközség Nemescsó által 

fenntartott Sartoris Szeretetszolgálat útján 

biztosítja. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcso-

lódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdé-

se alapján veszélyhelyzetben a települési ön-

kormányzat képviselő-testületének feladat- és 

hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

 

Velem, 2021. február 8. 

 

A polgármester  nevében: 

 

    Németh Melinda sk. 

   kirendeltség-vezető 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 

20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezethez 

 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 

 

 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen 

 

I. társadalmi hatásai: 

Az alacsony jövedelemmel rendelkező családokat kedvezően érinti.  

 

II. gazdasági hatásai: 

A rendelet megalkotásával az önkormányzat kiadásai várhatóan nem emelkednek.  

 

III. költségvetési hatásai: 

A rendelet megalkotásával az önkormányzat kiadásai a költségvetéshez képest várhatóan nem változnak.  

 

IV. környezeti következményei: 

A tervezetnek környezeti következményei nincsenek.  

 

V. egészségi következményei: 

A tervezetnek egészségi következményei nincsenek. 

 

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása minimális. 

 

VII. megalkotásának szükségessége: 

A 2013-ban elfogadott rendelet felülvizsgálata időszerű volt 

 

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 

A helyi szabályozás elmaradása törvénysértést nem eredményezne. 

 

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a pénzügyi 

feltételek az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2021. (II…...) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról 

 

 

 

Velem községi Önkormányzatának Képviselő-

testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátá-

sokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdé-

sében, 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) 

pontjában, 17.§ (5) bekezdésében, 26. §-ában, 32.§ 

(3) bekezdésében, 45.§-ában, 48.§ (4) bekezdésé-

ben, 62.§ (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) 

és g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 

valamint Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekez-

désében meghatározott feladatkörében eljárva, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdés alapján, a Képviselő-

testület feladat- és hatáskörében eljárva Velem köz-

ségi Önkormányzat Polgármestere a következőket 

rendeli el a következőket rendeli el: 

 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

E rendelet hatálya Velem község közigazgatási te-

rületén - a személyi adat- és lakcímnyilvántartás 

adatai alapján – bejelentett lakcímmel rendelkező és 

életvitelszerűen élő bejelentett lakóhellyel, vagy ha 

a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózko-

dási helyén él, tartózkodási hellyel rendelkező, a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-a 

szerinti személyekre terjed ki. 

 

2. § 

 

(1) A kérelmező köteles saját maga és családja 

vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, illetve 

azokat igazolni. 

(2) A jövedelemszámításnál az Szt. 10. § (2)-(6) 

bekezdésében meghatározottakat kell alkalmazni. 

   (3) A vagyon meghatározásánál az Szt. 4. § (1) 

bekezdés b) pontjában foglaltakat kell figyelembe 

venni. 

(4) Ha a kérelmező saját maga és családja vagyo-

ni, jövedelmi viszonyairól nem közöl valós adatot 

vagy a szociális hatáskört gyakorló szervet egyéb 

módon megtéveszti, úgy az Szt. 17. §-ában foglaltak 

szerint kell eljárni.  

(5) Ha a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó, 

jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett szo-

ciális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés 

összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat össze-

gét – amennyiben annak megfizetése a kötelezett 

megélhetését súlyosan veszélyeztetné – méltányos-

ságból 

a) csökkentheti vagy elengedheti, ha a megtérí-

tésre kötelezett személy családjának egy főre jutó 

havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori 

öregségi nyugdíjminimum 150 %-át, egyedülélő 

esetén 200 %-át, 

b) részletekben fizettetheti meg. 

 

 

2. Pénzbeli ellátások 

 

3. § 

 

(1) Az ellátások iránti kérelmet a Kőszegi Közös 

Önkormányzati Hivatal Kirendeltségi Irodájához 

kell benyújtani. 

(2) Az ellátások folyósítása a Kőszegi Közös Ön-

kormányzati Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Osz-

tálya feladatkörébe tartozik. 

 

 

 

3. Települési támogatás 

 

4. § 
 

Települési támogatásban részesíthetőek azok a 

személyek, akik  

a) önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról 

más módon nem tudnak gondoskodni, 

b) alkalmanként jelentkező többletkiadások, 

így különösen 

 ba) betegséghez, 

 bb) halálesethez, 

 bc) elemi kár elhárításához, 

 bd) tüzelő vásárlásához, 

 be) közüzemi díjak kifizetéséhez, 

 bf) a válsághelyzetben lévő várandós 

anya gyermekének megtartásához, 

 bg) iskoláztatáshoz, 



 

 

 bh) a gyermek fogadásának előkészíté-

séhez, 

 bi) a nevelésbe vett gyermek családjá-

val való kapcsolattartásához,  

 bj) a gyermek családba való visszakerü-

lésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások miatt 

anyagi segítségre szorulnak, 

c) a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi 

segítségre szorulnak. 

 

 

 

5. § 

 

 (1) Települési támogatás a 4. § a) és b) pontja 

alapján évente legfeljebb négy alkalommal adható, 

összege alkalmanként nem haladhatja meg a 

12.000,- Ft-ot, kivéve az 6. §-ban meghatározott 

esetet.  
 (2) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás 

akkor adható, ha  

a) a családban az egy főre jutó havi jövedelem 

a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 190%-át; 

b) egyedülálló esetén a havi jövedelem a min-

denkori öregségi nyugdíjminimum 200%-át; 

c) egyedülélő esetén a havi jövedelem a min-

denkori öregségi nyugdíjminimum 250%-át; 

d) a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő 

családjában az egy főre jutó havi jövedelem a min-

denkori öregségi nyugdíjminimum 280%-át  

nem haladja meg. 

 

6. § 

 

Rendkívüli települési támogatás évente egy alka-

lommal – az 4. § b) pontjában meghatározott kiadá-

sok miatt, annak igazolásával – 25.000,- Ft összeg-

határig adható, ha a kérelmező családjában az egy 

főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a min-

denkori öregségi nyugdíjminimum 420%-át. 

 

7. § 

 

Az 5. § (1) bekezdésben foglaltakon túl a gyógy-

szerkiadások és gyógyászati segédeszköz megvásár-

lásával kapcsolatos kiadások viseléséhez, annak 

igazolásával, évente két alkalommal részesíthető 

települési támogatásban az a kérelmező, akinek 

családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjmini-

mum 420 %-át. A támogatás összege alkalmanként 

nem lehet magasabb 10.000,- Ft-nál. 

 

 

8. § 

 

Az 5. § (1) bekezdésében foglaltakon túl évente 

egy alkalommal a gyermek 18 éves koráig gyerme-

kenként 10.000,- Ft települési támogatás adható az 

4. § bf)-bj) és c) pontja alapján, ha a kérelmező csa-

ládjában az egy főre jutó havi jövedelem nem halad-

ja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 420 

%-át. 

 

 

4. Természetben nyújtott szociális ellátások 

 

9. § 

 

 (1) Az ellátások iránti kérelmet a Kőszegi Közös 

Önkormányzati Hivatal Kirendeltségi Irodájához 

kell benyújtani. 

(2) Az ellátások folyósítása a Kőszegi Közös Ön-

kormányzati Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Osz-

tályának feladatkörébe tartozik. 

 

 

5. Települési támogatás 

 

10. § 

 

A 4-5.§-ban foglalt feltételek alapján nyújtott tele-

pülési támogatás természetben az alábbi formában 

nyújtható: 

a) közüzemi díjak kifizetéséhez nyújtott támo-

gatás. 

  

 

11. § 

 

 (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadá-

sok viseléséhez települési támogatás nyújtható (a 

továbbiakban: lakásfenntartási támogatás). A lakás-

fenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztar-

tások részére a háztartás tagjai által lakott lakás 

fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik 

viseléséhez, havi rendszerességgel adott természet-

beni hozzájárulás. Lakásfenntartási támogatás a 

villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatorna-

használat és a szemétszállítás díjához vagy a tüzelő-

anyag költségeihez. 

 (2) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás 

annak a személynek nyújtható, akinek  

a) a háztartásában az egy fogyasztási egységre 

jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyug-

díjminimum 300%-át; 



 

 

b) egyszemélyes háztartás esetén a havi jöve-

delem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 

320%-át  

nem haladja meg és a háztartás tagjai egyikének 

sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó 

havi jövedelem megegyezik a háztartás összjöve-

delmének és a fogyasztási egységek összegének 

hányadosával. 

(2) A lakásfenntartási támogatás tekintetében fo-

gyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson 

belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, 

ahol 

a) a háztartás első nagykorú tagjának arány-

száma 1,0, 

b) a háztartás második nagykorú tagjának 

arányszáma 0,9, 

c) a háztartás minden további nagykorú tagjá-

nak 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. 

(3) Ha a háztartás 

a) (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja ma-

gasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékos-

sági támogatásban 

részesül, vagy 

b) (2) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjá-

ra tekintettel magasabb összegű családi pótlékot 

folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arány-

szám 0,2-del növekszik. 

(4) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként 

nevelő szülő - ideértve a gyámot és a nevelőszülőt - 

él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del 

növekszik. 

(5) A lakásfenntartási támogatás esetében a lakás-

fenntartás elismert havi költsége az elismert lakás-

nagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költ-

ség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert 

havi költség összege 450,- Ft. Ha az elismert havi 

költség összege változik, a változás időpontjától a 

lakásfenntartási támogatást az új összegnek megfe-

lelően kell folyósítani.  

(6) A lakásfenntartási támogatás esetében elismert 

lakásnagyság 

a)  ha a háztartásban egy személy lakik 35 m2, 

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 m2, 

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 

m2, 

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 m2, 

e) ha négy személynél több lakik a háztartás-

ban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden 

további személy után 5-5 m2, 

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysá-

ga. 

(7) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó 

összege  

a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 

30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasz-

tási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-

nek 50%-át, 

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének 

és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) 

szorzata, de nem lehet kevesebb, mint 2.500,- Ft, 

azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kere-

kítve kell meghatározni. 

(8) A (7) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámí-

tás a következő módon történik:  

15,0*
5,0

3,0
NYM

NYMJ
TM




 
 

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 meghatároz-

ni. 

(9) A lakásfenntartási támogatást egy évre kell 

megállapítani. Lakásfenntartási támogatás ugyan-

azon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások 

számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérle-

tet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal meg-

osztott lakás lakrészeit. 

 (10) A lakásfenntartási támogatás megállapítása 

iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyom-

tatványon kell benyújtani. A lakásfenntartási támo-

gatás megállapításához - a 1. § (1) bekezdésében 

meghatározottakon túl - 

a) a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozat,  

b) a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolá-

sa, 

c) az Szt. 18. § l) pontja szerinti adat megálla-

pítására, igazolására szolgáló irat bemutatása vagy 

másolatának csatolása 

szükséges. 

(11) A lakásfenntartási támogatást utólag, minden 

hónap 5. napjáig kell folyósítani a szolgáltató részé-

re. A kérelmezőt a lakásfenntartási támogatás a kér-

elem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.  

(12) Amennyiben a támogatás havi összege az 

adott havi számla végösszegét meghaladja, a jóvá-

írást követően fennmaradó különbözeti összeg a 

következő számlában kerül érvényesítésre. Amen--

nyiben a különbözeti összeg a következő számlában 



 

 

teljes mértékben nem jóváírható, azt a további szám-

lá(k)ban a teljes jóváírásig érvényesíteni kell. 

(13) Ha a lakásfenntartási támogatásban részesülő 

személy lakcíme a támogatás folyósításának időtar-

tama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a 

változás, illetve a haláleset hónapjára eső támogatást 

teljes összegben kell folyósítani, de a támogatás 

további folyósítását meg kell szüntetni. 
  (14) Ha a lakásfenntartási támogatásban részesü-

lő személy lakcíme megváltozik, azt köteles 15 na-

pon belül bejelenteni. 

 

6. Köztemetés 

 

12. § 

 

Az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontja szerinti köte-

lezettség esetében a polgármester a megtérítés és a 

kamat összegét - amennyiben annak megfizetése a 

kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – 

méltányosságból 

a) csökkentheti vagy elengedheti, ha a megtérí-

tésre kötelezett személy családjának egy főre jutó 

havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori 

öregségi nyugdíjminimum 150 %-át, egyedülélő 

esetén 200 %-át és vagyonnal nem rendelkezik, 

b) maximum 12 havi részletben fizettetheti 

meg. 

 

 

7. Szociális szolgáltatások 

 

13. § 

 

(1) Az önkormányzat Szt. alapján az alábbi ellátási 

formákat biztosítja: 

a) Alapszolgáltatások 

 aa) étkeztetés 

 ab) házi segítésgnyújtás   

(2) Az ellátások iránti kérelmet a szolgáltatást 

nyújtó intézménybe kell benyújtani, azokról az in-

tézmény vezetője dönt. 

(3) Étkeztetés, házi segítségnyújtás ellátási formák 

igénybevételének megkezdése előtt az ellátást 

igénylővel, illetve törvényes képviselőjével a megál-

lapodást az intézmény vezetője köteles megkötni.  

(4) A panasztevő az általa sérelmesnek vélt intéz-

kedés esetén -- az Szt. szerinti jogorvoslati lehetősé-

gen kívül -- 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat 

jogorvoslatért. 

 

 

8. Étkeztetés 

 

14. § 

 

 

 (1) Az önkormányzat az Szt. 62. §-a szerinti ét-

keztetést a szociálisan rászorultaknak, illetve eltar-

tottjaiknak feladat-ellátási szerződés alapján a Tár-

sult Evangélikus Egyházközség Nemescsó által 

fenntartott Sartoris Szeretetszolgálat útján biztosítja. 

(2) Szociálisan rászorult az, aki 

a) 70 év feletti, 

b) mozgásában korlátozott, 

c) akut vagy krónikus megbetegedésben szen-

ved, 

d) szenvedély- vagy pszichiátriai beteg,  

e) fogyatékos, 

f) hajléktalan. 

(3) A (2) bekezdés b)-e) pontja szerinti rászorult-

ságot háziorvosi, illetve kezelő orvosi igazolással 

kell igazolni, az érvényességi idő feltüntetésével. 

(4) A (2) bekezdésben felsorolt szociálisan rászo-

rultakon kívül étkeztetésben kell részesíteni azt az 

igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki olyan 

rendkívüli élethelyzetbe került, ami miatt átmeneti 

vagy tartós jelleggel nem képes az étkezést más 

módon biztosítani.  

(5) Az intézményvezető egymást követő két alka-

lommal megtagadhatja az étel kiadását, további 

esetben megszüntetheti az ellátást, ha az ellátásra 

jogosult 

a) az együttélés alapvető szabályait nem tartja 

be, a közösségre nézve agresszív, fenyegető maga-

tartást tanúsít, 

b) a közegészségügyi-, járványügyi szabályo-

kat nem tartja be. 

(6) A (5) bekezdésben foglaltakról az intézmény-

vezetőnek jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 

 

9. Házi segítségnyújtás 

 

15. § 

 

 (1) Az önkormányzat az Szt. 63. §-a szerinti házi 

segítségnyújtást feladat-ellátási szerződés alapján a 

Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó által 

fenntartott Sartoris Szeretetszolgálat útján biztosítja. 

(2) A házi segítségnyújtásban részesülő jogosult 

az egyéni szükséglet szerinti gondozásra. 

(3) A házi segítségnyújtást az intézményvezető két 

alkalommal megtagadhatja, további esetben a jogvi-

szonyt megszüntetheti, ha a segítségnyújtást kérő a 

szociális gondozót munkájában akadályozza (a la-



 

 

kásba felhívás ellenére sem engedi be, a gondozó 

testi épségét veszélyeztető magatartást tanúsít). 

(4) A (3) bekezdésben foglaltakról az intézmény-

vezetőnek jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 

 

 

10. ZÁRÓ  RENDELKEZÉSEK 

 

 

 

16. § 

 

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép ha-

tályba. 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg ha-

tályát veszti Velem községi Önkormányzat Képvise-

lő-testületének a szociális igazgatásról és ellátások-

ról szóló 20/2013.(XII.19.) önkormányzati rendele-

te. 

 

 

Bakos László  s.k. Dr. Zalán Gábor s.k.  

polgármester        jegyző 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. melléklet a 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez 

KÉRELEM 

lakásfenntartási támogatás megállapítására 

1. Személyi adatok 

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

1.1.1. Neve: ........................................................................................................................................ 

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

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

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): .......................................................................................... 

1.1.5. Lakóhelye: □ □ □ □ irányítószám ............................................................................. település 

............................... ..utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó 

1.1.6. Tartózkodási helye: □ □ □ □ irányítószám .............................................................. település 

................................ utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ..... .......... emelet, ajtó 

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: □□□ □□□ □□□ 

1.1.8. Állampolgársága: ..................................................................................................................... 

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

1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): .................................................................................... 

1.2. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő. 

1.3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 

   A  B  C  D 

   Név 

(születési név) 

 Születési helye, ideje 

(év, hó, nap) 

 Anyja neve  Társadalombiztosítási Azo-

nosító 

Jele 

 1.         

 

 2.        

  

 3.        

  

 4.        

  

 5.        

  

6. 

 

    

7. 

 

    

1.4. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett 

tagjai között van olyan személy: 

a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi 

pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma ............ fő, 

b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő , 

c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő. 

 

 

 

2. Jövedelmi adatok 

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:  

   A  B  C 

   A jövedelem típusa  Kérelmező  A kérelmezővel közös háztartásban élő további  

személyek 

 1.  Munkaviszonyból és más fog-

lalkoztatási jogviszonyból szár-

            



 

 

mazó 

ebből: közfoglalkoztatásból 

származó 

 2.  Társas és egyéni vállalkozás-

ból, őstermelői, illetve szellemi 

és más önálló tevékenységből 

származó 

            

 3.  Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 

            

 4.  Nyugellátás és egyéb nyugdíj-

szerű rendszeres szociális ellátá-

sok 

            

 5.  Önkormányzat, járási hivatal 

és munkaügyi szervek által folyó-

sított ellátások 

            

 6.  Egyéb jövedelem             

 7.  Összes jövedelem             

3. Lakásviszonyok 

3.1. A támogatással érintett lakás nagysága: .............. m2. 

3.2. A lakásban tartózkodás jogcíme: ................................................................. 

4. Nyilatkozatok 

4.1. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék 

működik - nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó). 

Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót: ................ .................................... 

4.2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok): 

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

4.3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

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

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhaszná-

lásához. 

Velem,  ............................................... 

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

 kérelmező aláírása  a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

 * Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is 

rendelkezik.” 



 

 

.2. melléklet a 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez 

Vagyonnyilatkozat 

 

1. A kérelmező személyes adatai 

1.1. Neve:   

1.2. Születési neve:   

1.3. Anyja neve:   

1.4. Születési hely, év, hó, nap:   

1.5. Lakóhely:   

1.6.Tartózkodási hely:   

1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:   

 

2. A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a 

háztartás valamennyi tagjának vagyona 

2.1. Pénzvagyon 

2.1.1. A nyilatkozó rendelkezésére álló készpénz összege: ............................................................... Ft 

2.1.2. Bankszámlán/fizetési számlán rendelkezésre álló összeg, ideértve a bankszámlán/fizetési 

számlán lekötött betéteket és a betétszerződés alapján rendelkezésre álló összeget is: 

................................. Ft 

A számlavezető pénzintézet neve, címe: .......................................................................................... 

2.1.3. Takarékbetét-szerződés alapján rendelkezésre álló összeg: ..................................................... Ft 

A betétszámlát vezető pénzintézet neve, címe: ................................................................................. 

 

2.2. Ingatlanok 
2.2.1. 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) 

2.2.2. 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 

2.2.3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): meg-

nevezése (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 

2.2.4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: 

........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: 

........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

2.3. Egyéb vagyontárgyak 
Gépjármű:  

2.3.1. személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám 

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................. 

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

2.3.2. tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. típus 

.................. rendszám 

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................. 

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 va-

gyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a 

vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a va-

gyon 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.” 

 

 

 

 


