
 

Felsőpakony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 1/2012. (I.31.) önkormányzati rendelettervezete 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1/2008. (II.04.) rendelet módosításáról 
 
Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló 
1/2008. (II.04) számú rendeletét (a továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

 
1. § 

 
A rendelet 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy 
nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott 
hozzájárulás.  

(2) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása jegyző hatáskörébe tartozik. 
(3) A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez 

vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéhez, illetve a tüzelőanyag költségeihez 
lakásfenntartási támogatást nyújt (normatív lakásfenntartási támogatás). 

(4)  A normatív lakásfenntartási támogatás részletes szabályait, a jogosultsági feltételeket az Sztv. 38. § (1)-(8) 
bekezdése állapítja meg. 

(5) Az Sztv 39.§-a alapján lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

(6) A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmet a 4. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell 
benyújtani a Polgármesteri Hivatalba. 

 

2.§ 

A Rendelet 2. számú melléklete az alábbiak szerint módosul 
 

Szolgáltatási díjak 
Étkezés térítési díjak 

2012. február 01. 
 

a) óvodai ellátás (gyermekétkeztetés) esetén  
- 3-szori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)   308,- Ft + ÁFA/nap; 

 
b) általános iskolai ellátás (gyermekétkeztetés) esetén 

- 3-szori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) 
• 7-14 év     337,- Ft + ÁFA/nap, 

 
- 1-szeri étkezés (ebéd) 

• 7-14 év     239,- Ft + ÁFA/nap, 
 

 
c) felnőtt étkeztetés esetén (19-60 év) 

- l-szeri étkezés (ebéd)     447,- Ft /nap; 
 

d) időskorúak étkeztetése esetén (60 év felett) 
- l-szeri étkezés (ebéd)     447,- Ft/nap. 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
 
 Sztancs János  dr. Kökény Katalin  
  polgármester  jegyző 
 
Ezen rendelet kihirdetve: 2012. február  01-től február 05-ig. 
Ezen rendelet kihirdetve: 2012. február 06.  
         
 dr. Kökény Katalin 

 jegyző 



 

Felsőpakony Község 
Jegyzője részére 

 
 
 
� Levélcím :2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 9. 
���� Telefon    : 36 \ 29 \ 317-131/24 
�  Fax          : 36 \ 29 \ 317-285 

K É R E L E M  
a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 

 

I.  Személyi adatok 
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok 

 

A kérelmező neve: ………………………………………………………………………… 

 

Születési neve: ………………………………………….Anyja neve: ………………………….. 

 

Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………… 

 

Családi állapota: …………………………………..         TAJ száma: …………………………. 

 

Foglalkozása: …………………………………               Állampolgársága: …………… ……… 

 

Bejelentett lakóhely: ………………………………………………………………………………  

 

Életvitelszerű tartózkodási helye: ………………………………………………………………… 

 

Telefon/email (nem kötelező megadni): ………………………………………………………………… 

 
2. Kérelmezővel közös háztartásban* élők száma: ….fő 

3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 
 

Név 

 

Szül. hely, 

idő 

 

Anyja neve 

 

rokoni 

kapcsolat 

 

nettó jövedelem 

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     

* háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel  

   rendelkező személyek közössége 



 

A jövedelmek típusai 
A kérelmező 
jövedelme     

Közeli 
hozzátartozók 

jövedelme                 
a./  b./  c./  d./  

e./     Összesen 
1. Munkaviszonyból, egyéb jogviszonyból 
származó jövedelem, táppénz               
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó 
jöv.               
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak 
értékesítéséből származó jöv.               
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerű ellátások               
5. GYED,GYES,GYET, családi      pótlék, 
gyermektartásdíj, árvaellátás, iskoláztatási 
támogatás               
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek 
által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás 
Pl.: munkanélküli járadék                

7. Föld bérbeadásából származó jövedelem               

8. Ösztöndíj, értékpapírból származó 
jövedelem stb.               
9. A család összes nettó jöv.            
               

 

4. 

Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai 

között van olyan személy: 

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

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

• aki fogyatékossági támogatásban részeseül; ha igen, akkor e személyek száma…..fő 

• a gyermekét egyedülállóként neveli, ha igen, akkor e személyek száma…..fő 

 

II.  Jövedelmi adatok 

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme 
forintban: 
Összes  jövedelem: …………………………………Ft 
 
Egy fogyasztási egységre jutó jövedelem (ügyintéző tölti ki ) 
……………………………………………………………..Ft 
Elismert lakásnagyság: ……………………m2 
 
 
III. Lakásviszonyok:  
 
1. A lakás helyrajzi száma: ……………………………………… 
 

2. A lakáshasználat jogcíme: (1) tulajdonos                      (2) bérlő 
/megfelelő aláhúzandó!/       (3) családtag                        (4) haszonélvező 
                                              (5) albérlő                            (6) egyéb:…………………………... 
 

3. A lakás komfortfokozata:     (1) összkomfortos                (2) komfortos 
     /megfelelő aláhúzandó!/                                                      (3) komfort nélküli   



 

 

4. A támogatással érintett lakás nagysága:………………………….m2        
 
 
 
 

Egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem (ügyintéző tölti ki): ………………………. 
 
 

A támogatást igénylőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a megítélt támogatás összegét melyik 
közüzemi szolgáltatónak/vállalathoz kéri átutalni. 
 

A megítélt támogatást_________________________________________________/vállalat, 
pénzintézet/ részére kérem átutalni. 
 

Fogyasztói szám:                                                         /partnerszám/ 
 

Fogyasztó neve:      __________________________________________________________ 
 

IV.  Nyilatkozatok  
 

1. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék 
került-e felszerelésre? 
igen – nem (a megfelelő rész aláhúzandó) 

Amennyiben igen, kérjük nevezze meg a szolgáltatót!.............................................................. 
{Azon személy részére, akinél készülék működik, a lakásfenntartási támogatást részben vagy egészben a 
készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék 
feltöltésének elektronikus úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is [63/2006. (III.27.) Korm. rend. 22. § 
(1) bekezdés]}. 
 

2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadások: 
 

 

     Lakbér : ………………………………… 

     Albérleti díj:  …………………………… 

     Áramdíj:  ……………………………….. 

     Gázdíj:  ………………………………… 

     Tüzelőanyag költsége:  ………………… 

     Vízdíj:  …………………………………. 

     Csatornahasználati díj:……………………….. 

     Szemétszállítás:  ……………………….. 

     Lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete:  ………………………… 

Összes kiadás:………………………………….. 

 
3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy  

• életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész 
aláhúzandó); 

• a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 



 

 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. III. tv.10.§-ának (7) bekezdése alapján a szociális 
hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága 
útján - ellenőrizheti. 
 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához, kezeléséhez. 
 
 

Felsőpakony,  2012.……………………………… 
 

……………………………………. 

                   kérelmező 

A háztartás nagykorú tagjainak aláírása: 

…………………………………… 

………………………………………. 

…………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 



 

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, lakásfenntartási támogatás esetén a 
háztartás valamennyi tagjának 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 



 

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

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

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ................................ típus 
..................... rendszám 

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 
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. 
Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország 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. 

 
 
 
 
A kérelemhez csatolni kell: 
 
- A kérelmező és vele együtt élő családtag: 
 

-     a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap 
jövedelméről szóló munkáltatói jövedelemigazolást,  

 
-      nyugdíjasok esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott igazolást, 



 

 
-      vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül 

megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást,  
 

-      a gyermektartásdíj összegére vonatkozó igazolást, (kérelem benyújtását megelőző 
hónap). 

 
-     GYES, GYED, GYET, családi pótlék, árvaellátás, rendszeres szociális ellátás stb. igazoló 

szelvényt kell csatolni. (kérelem benyújtását megelőző hónap). 
 

-     A fogyatékossági támogatásra és magasabb összegű családi pótlékra való 
jogosultságot igazoló iratot. 

 
-    18 év feletti gyermek esetében iskolalátogatási igazolást. 

 
           -     a közüzemi szolgáltató  vállalat által kiadott utolsó havi számla másolatát, albérlet 
esetén a bérleti szerződést és tulajdonosi hozzájárulást. 
 

-      a lakásban tartózkodás jogcímét és a lakás nagyságát hitelt érdemlő módon igazoló 
iratot (pl. adásvételi szerződés, bérleti szerződés, tervrajz,  tulajdoni lap másolata, bírósági 
ítélet, stb.).  

 
 
A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet: 
 

- álláskeresési járadék folyósításáról rendelkező határozatot, 

- vállalkozók esetén a NAV által kiadott jövedelemigazolást, 

- válásról, gyermekelhelyezésről rendelkező bírósági döntés másolatát. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


