
 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011.(IX.16.) 

önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 

5/2009.(IV.1.) rendelete módosításáról 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 

10. § (1) bekezdése, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 37/D. 

§ (3) bekezdésében, 38.§ (9) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 46. §. (1) bekezdésében, 

48. § (4) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 58/B § (2) bekezdésében, 62. § (2) 

bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2009.(IV.1.) rendelet (továbbiakban Rendelet) 

módosításáról a következő rendeletet alkotja. 

1. § 

(1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. § (1) Az aktív korúak ellátását és a foglalkoztatást helyettesítő támogatást az Sztv. 33-36. §-

iban foglaltak szerint, a rendszeres szociális segélyt az Sztv. 37-37/B. §-aiban foglaltak szerint 

kell megállapítani és folyósítani.” 

 

(2) A Rendelet 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

 

„4. § (5) A képviselő-testület a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként előírja, 

hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének 

biztosítására vonatkozó következő feltételeket teljesítse. A lakókörnyezet rendezettségének 

biztosítása körében a kérelmező vagy jogosult köteles az általa életvitelszerűen lakott lakás 

vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartására, az 

ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának 

biztosítására irányuló kötelezettségének eleget tenni. Amennyiben a kérelmező, illetve jogosult 

ezen kötelezettségének nem tesz eleget, nem jogosult a bérpótló juttatásra.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„6. §  

 

(1) A normatív lakásfenntartási támogatás megállapítása az Sztv. 38-39. §-ai alapján történik.  

 

(2) Helyi lakásfenntartási támogatásban az a személy részesül, akinek a háztartásában az egy 

fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 260%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. 

 

(3) A helyi lakásfenntartási támogatás esetén a lakásfenntartás elismert havi költsége az 

elismert lakásnagyság és az egy m
2
-re jutó elismert költség szorzata. 

 

(4) Az egy m
2
-re jutó elismert havi költség 2011. évben 405,- Ft. A 2011. évet követően az egy 

m
2
-re jutó elismert havi költség összege az éves központi költségvetésben meghatározott 

összeg 90 %-a. 

 



2 

(5) A helyi lakásfenntartási támogatás megállapításánál az elismert lakásnagyság mértéke 

komfortfokozatra való tekintet nélkül: 

 

a) 1 személy esetén 35 m
2
, 

b) 2 személy esetén 45 m
2
 , 

c) 3 személy esetén 55 m
2
, 

d) 4 személy esetén 65 m
2
, 

e) minden további személy esetén a mérték 5 m
2
 -rel növekszik, de legfeljebb a jogosult 

által lakott lakás nagysága. 

 

(6) A lakásfenntartási támogatás egy havi összege  

a) 3.500,- Ft, amennyiben a lakásfenntartás elismert havi költsége 30.000,- Ft, vagy annál 

magasabb, 

b) 3.000,- Ft, amennyiben a lakásfenntartás elismert havi költsége 20.000,- Ft, vagy annál 

magasabb, 

c) 2.500,- Ft, amennyiben a lakásfenntartás elismert havi költsége nem éri el a 20.000,- Ft-

ot. 

 

(7) A lakásfenntartási támogatás elsősorban természetbeni juttatásként adható. A természetbeni 

juttatás formái: pl. a megállapított támogatási összeg mértékéig a közüzemi díjak kifizetése, 

tüzelő segély. 

 

(8) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem az év folyamán bármikor benyújtható. 

 

(9) A helyi lakásfenntartási támogatást 1 évre kell megállapítani.” 

 

3. § 

 

(1) E rendelet 2011. szeptember 20-án hatályba. A helyi lakásfenntartási támogatással 

kapcsolatos rendelkezéseke a 2011. szeptember 20-át követően benyújtott kérelmek 

vonatkozásában kell alkalmazni. 

 

 

 

 Jankovits Ferencné dr. Molnár Erika 

 polgármester jegyző 

 

Kihirdetési záradék 

  

 

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hivatalának hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai 

napon megtörtént. 

 

Tárnokréti, 2011. szeptember 16. 

 dr. Molnár Erika 

 jegyző 

 

 

 

 

 
 


