
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

…./2011.(…….) önkormányzati rendelete 

 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, szociális szolgáltatásokról szóló 

23/2009. (XI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló1993. évi III. tv. 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 

26. §-ban, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, a 37. § (1) bekezdés d) 

pontjában, 37/A. § (3) bekezdésében, a 38. § (1) bekezdés c) pontjában és (9) bekezdésében, a 

43/B. § (1) és (3) bekezdésében, a 45. § (1)-(3) bekezdésében, a 46. § (1) bekezdésében, az 

50. § (3) bekezdésében, az 55. § (1) és (3) bekezdésében, az 55/C. § (1) bekezdés a) pontjában 

és (4) bekezdésében, az 58/B. § (2) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazása alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, szociális szolgáltatásokról 

szóló 23/2009. (XI.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe 

a következő rendelkezés lép:  

 

„4. § (1) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, aki a község közigazgatási 

területén lévő (3) bekezdésben részletezett elismert, minimális lakásnagyságot és (4) 

bekezdésben elismert minőséget meg nem haladó lakásban vagy nem lakás céljára 

szolgáló helyiségben lakik, lakás hasznosításából származó jövedelemmel nem 

rendelkezik és  

a) a háztartásban a Sztv. 38. § (2a)-(2c) bekezdése szerinti egy fogyasztási egységre 

számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 250 %-át és a háztartás tagjainak egyike sem rendelkezik hasznosítható 

ingatlannal (nem minősül hasznosíthatónak az az ingatlan, amelyben a háztartás 

tagjai életvitelszerűen laknak), vagy gépjárművel (kivéve a mozgáskorlátozottságra 

tekintettel fenntartott gépjárművet), és 

b) a lakásfenntartás (5) bekezdésben részletezett havi költségének egy fogyasztási 

egységre jutó része eléri, vagy meghaladja a háztartás egy fogyasztási egységre 

számított havi jövedelmének 30%-át, egyedül élő esetében a 25%-át. 

 

(2) A lakásfenntartási támogatás havi összege 3.400,- Ft. 

 

(3) A helyi lakásfenntartási támogatás megállapításához elismert minimális 

lakásnagyságok az alábbiak: 

  a) két személyig:    45 m
2
, 

  b) három vagy négy személy esetében: 55 m
2
, 

  c) öt személy esetében:   65 m
2
, 

  d) hat személy esetében:   75 m
2
, 

  e) hét személy esetében:   85 m
2
, 

  f) nyolc személy esetében:   95 m
2
, 

 g) nyolcnál több személy esetében:  105 m
2
. 

 

(4) A helyi lakásfenntartási támogatás megállapításához elismert lakásminőség: átlagos 

minőségű és az átlagos életvitelhez feltétlenül szükséges lakásberendezési és 

felszerelési tárgyakkal berendezett és felszerelt lakás. 

 



(5) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában havi költségen a lakbért vagy albérleti 

díjat, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, a közös költséget, a fűtés 

díját illetve a költségeit 12 hónap átlagában, a víz-és csatornaszolgáltatás díját (a 

vízdíj esetében 2.200,-Ft-ig, a csatornaszolgáltatási díj vonatkozásában 2.600,-Ft.- 

ig), a szemétszállítás költségeit, a villanyáram havi részszámlájának összegét 4.900.-

Ft-ig. 

 

(6) Nem jogosult helyi lakásfenntartási támogatásra, akinek 

a) köztartozása, vagy az önkormányzattal kötött polgári jogi megállapodásból eredő 

egyéb tartozása van, vagy 

b) az önkormányzat által alapított szolgáltató felé tartozása van.” 

 

2. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„5. § (1) A jogosultság megszűnését előidéző változás utolsó hónapjában, a támogatást teljes 

összegben kell folyósítani. 

 

(2) Ha a lakásfenntartási támogatás megállapítására természetbeni juttatásként kerül 

sor, akkor a folyósítás a jogosult által megjelölt szolgáltató részére történik. 

 

       (3) A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható 

meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

 

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a jogerős bírói 

határozattal megosztott lakás lakrészeit. 

 

(5) A (4) bekezdés szerinti lakáshasználat esetén az igénylő és vele azonos lakrészben élő 

közeli hozzátartozók által kizárólagosan használt helyiségekre és a közös helyiségekre 

részarányosan jutó kiadásokat kell számításba venni. 

 

       (6) A lakásfenntartási támogatás tárgyévre állapítható meg, a kérelembenyújtás 

hónapjának első napjától. 

 

 (7) A helyi lakásfenntartási támogatás ismételt megállapítása iránti kérelem, a 

jogosultság időtartamának lejártát követő egy hónapon belül nyújtható be. 

 

 (8) A Sztv. 38. § (2) vagy (5) bekezdése alapján lakásfenntartási támogatásban részesülő 

személy egyidejűleg helyi lakásfenntartási támogatásra nem jogosult.” 

 

3. § (1) Jelen rendelet 2011. szeptember 1. napján 8,00 órakor lép hatályba.   

  

 (2) A Rendelet egységes szerkezetbe foglalásáról a jegyző gondoskodik. 

 

       (3) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

Eplény, 2011.  

 

 

 

   Fiskál János     Sümegi Attila 

              polgármester         aljegyző 

 

 


