
    Előterjesztés a 2. és a 3. napirendi pontokhoz 

 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

____ /2011. (_____.) önkormányzati rendelete  
A FELNÔTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL 

szóló 8/2007. (VI.29.) rendelet módosításáról 
 
 
Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10.§ (1) 
bekezdésében, 26.§-ában, 37/D (5) bekezdésében, a  38.§ (9) bekezdésében, 43/B.§ (1) bekezdésében, a 
45.§ (1) bekezdésében, 46.§ -ban, az 50.§ (3) bekezdésében, 62.§ (2) bekezdésében, a 92.§ (1), (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazások alapján a 8/2007. (VI.29.) rendeletét (továbbiakban: rendelet) az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
 

1. § 
 
A rendelet 5.§ (2),(4), (6),(7),(8),(10) bekezdése helyébe az alábbi (2), (4), (6),(7), (8), (10) bekezdés lép:  
 
(2) A képviselő-testület az Sztv. 38.§ (1) bekezdés (1) c) pontja szerinti HELYI 
LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST nyújt a Vének község közigazgatási területén lévő lakás, 
vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség tulajdonosának, bérlőjének vagy albérlőjének a helyiség 
fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadási viseléséhez, ha  
a)  a kérelmező háztartásában az egy fogyasztási egységre számított havi jövedelem nem haladja meg: 

aa) egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 300%-át, (ez jelenleg 85 500,-Ft) 

ab ) kettő vagy több együtt élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
250%-át, (ez jelenleg 71 250,-Ft) 

vagy: 
aa) a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 250%-át (esetleg 275%-át, 300 %-át) 

b) és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. 
 

(4) A kérelemhez mellékelni kell:  

- jövedelemigazolást,  

- a lakásban tartózkodás jogcímét igazoló iratot, vagy annak másolatát (tulajdoni lap, adásvételi 

szerződés, lakásbérleti szerződés, albérleti szerződés stb.) 
- lakbért, albérleti díjat megállapító szerződést,  

- lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéről az igazolást,  

- közüzemi számlákat,  

- a fűtés költségeit igazoló számlát. 

  
(6) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem évente 2 alkalommal, először október 31. napjáig, majd 
április 30. napjáig nyújtható be.  
 
(7) A támogatást legfeljebb 1 évre lehet megállapítani, kivéve a fűtési költségek támogatását, amikor a 
támogatás legfeljebb 6 hónapra, egy fűtési időszakra állapítható meg. Fűtési időszak alatt az október 15. 
–április 15. közötti időszakot kell érteni. A fűtési költségek miatt megnövekedett kiadásokra tekintettel 
megállapított helyi lakásfenntartási támogatás a fűtési szezonra egy összegben is kifizethető. 
 
(8) A lakásfenntartási támogatást  elsősorban természetbeni ellátásként kell megállapítani, különösen 
akkor, ha 
a) a kérelem erre irányul, 
b) a kérelmező életvitele alapján feltételezhető, hogy a pénzbeli ellátás felhasználása nem a lakhatás 
megőrzése érdekében történik. 
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(10) A pénzbeli támogatás mértéke havi 2 500,- Ft. (min. és max. mérték is meghatározható, a tv. által 
előírt min. 2 500,-Ft) 

2. § 
 
A rendelet 5.§-a az alábbi (12) és (13) bekezdéssel egészül ki: 
 
(12) E rendelet 5.§- ának alkalmazásában  
a) vagyonként a Sztv. 4.§ b) pontjában, 
b) fogyasztási egységként a Sztv. 38.§ (2a)-(2c) bekezdésében foglaltakat kell figyelembe venni. 
 
(13) Ha ugyanazon lakásban, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben több háztartás is van, a 
támogatás annak a lakásfenntartónak állapítható meg, aki a közüzemi szolgáltatók, pénzintézet 
számlavezetése szerint a lakással kapcsolatos kiadásokat viseli. 
 
 

3. § 
 
A rendelet 12.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: 

(2) A kérelemhez – a helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelem kivételével – a pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet által említett ellátások tekintetében az abban 
felsorolt mellékleteket kell csatolni. A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelem jelen rendelet 
____ sz. mellékletében szereplő formanyomtatványon nyújtható be. Az egyéb ellátások tekintetében 
jelen rendelet 1. sz. mellékletében szereplő kérelem formanyomtatványt - mely tartalmazza a 
jövedelem-nyilatkozatot, és a Korm. rendelet 1. sz. mellékletében szereplő vagyonnyilatkozatot -  kell 
csatolni. 

 

4. § 
 
Jelen rendelet _____. év _____________ hó ___ napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 Kiss Tamás   Tóthné Ács Ildikó 
 polgármester megbízott körjegyző 
 
 
Kihirdetve: Vének, _____________. 
 
  Tóthné Ács Ildikó 
 megbízott körjegyző 
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Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
_____ /2011.(______ ) önkormányzati rendelete 

AZ EGYES GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL 
szóló 6/2010. (IX.03.) rendeletének módosításáról 

 
 
Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (1) bekezdés b) pontjában, 29. 
§-ában, valamint a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazások alapján az egyes gyermekvédelmi 
ellátásokról szóló 6/2010. (IX.03.) rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 

A rendelet 5. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(1) Az önkormányzat a tanévkezdés anyagi terheinek megkönnyítése érdekében a település közigazgatási 
területén lakóhellyel rendelkező általános iskolásokat, valamint a közép- és felsőoktatás nappali 
tagozatán tanuló gyermeket, fiatal felnőttet beiskolázási támogatásban részesíti. 

 
2. § 

 
Jelen rendelet _____ év ______ hó _______ napján lép hatályba. 
 
 

 Kiss Tamás   Tóthné Ács Ildikó 
 polgármester megbízott körjegyző 
 
 
Kihirdetve: Vének, _____________. 
 
  Tóthné Ács Ildikó 
 megbízott körjegyző 
 

 


