RENDELETTERVEZET
Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének
__/2018. (IV. __.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § (1) E rendelet hatálya Enying város közigazgatási területén élő, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)–(3) bekezdése
szerint meghatározott személyekre terjed ki.
(2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül az
Enying város területén bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személyek esetében is.
(3) A lakóhely vagy tartózkodási hely megállapítása szempontjából a személyiadat- és
lakcímnyilvántartás adatai az irányadóak.
2. Hatásköri szabályok
2. § A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az e rendeletben meghatározott
pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások megállapítására, kifizetésére,
folyósítására, valamint ellenőrzésére kiterjedő hatáskörét.
3. A támogatások rendszere
3. § (1) A települési támogatás Enying Város Enying Város Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) által nyújtott szociális rászorultságtól függő
pénzbeli és természetbeni ellátás.
(2) Rászorultság esetén a hatáskörrel rendelkező az arra jogosult személynek
1. pénzbeli települési támogatásként
a) lakásfenntartási települési támogatást,
b) rendkívüli települési támogatást,
2. természetbeni települési támogatásként
a) élelmiszer utalványt,
b) tüzelőanyagként tűzifát,
c) építési anyagot,
d) vényköteles gyógyszer kifizetésének átvállalását
állapíthatja meg (a továbbiakban együtt: települési támogatás) a külön jogszabályokban,
valamint az e rendeletben meghatározott feltételek szerint.

4. Eljárási szabályok
4. § (1) E rendeletet a Szt., a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.), az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának
szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szabályaival együtt kell alkalmazni.
5. § (1) A lakásfenntartási települési támogatás megállapítása iránti kérelmet az erre a célra
rendszeresített 1. melléklet szerinti formanyomtatványon, a rendkívüli települési támogatás
iránti kérelmet és a természetbeni települési támogatás iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti
formanyomtatványon az Enyingi Polgármesteri Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) címezve
kell előterjeszteni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmek év közben folyamatosan benyújthatóak.
(3) A kérelmek alapján az előkészítő eljárás lefolytatása az (1) bekezdésben megjelölt szerv
feladata.
(4) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles saját és a vele egy
háztartásban élők jövedelmi és vagyoni viszonyairól nyilatkozni, illetőleg azokat igazolni.
(5) A jövedelmet az alábbi módon kell igazolni:
a) munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított nettó
jövedelemigazolással vagy munkabér jegyzékkel,
b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolásával, továbbá az
adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan a jövedelemről szóló könyvelői igazolással,
c) álláskeresési ellátás esetén az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályának
megállapító határozatával és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló
szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal,
d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását
megelőző havi igazolószelvénnyel (nyugdíjösszesítő), bankszámlakivonattal,
e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről
szóló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal,
f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevénnyel
vagy bankszámlakivonattal, vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség
tudatában tett nyilatkozattal,
g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolással,
h) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a hatályos megállapító határozattal,
i) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolással,
j) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozattal,
k) amennyiben a kérelmező, nagykorú közeli hozzátartozója vagy a háztartásában
életvitelszerűen vele együtt lakó nagykorú más személy rendszeres jövedelemmel nem
rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozattal és az illetékes járási hivatal foglalkoztatási
osztályának igazolásával arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,
l) az a)-k) pontokba nem tartozó jövedelmek esetén egyéb, a jövedelem típusának megfelelő
igazolással, ennek hiányában a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett
nyilatkozatával (a továbbiakban együtt: jövedelemigazolás).
6. § A lakásfenntartási települési támogatás iránti kérelemhez a kérelmezőnek az alábbi
igazolásokat kell benyújtania:
a) bérleti vagy albérleti szerződést,

b) pénzintézeti kölcsön törlesztő részlet pénzintézet általi igazolását,
c) közös költség befizetését igazoló okiratot (pl.: bevételi pénztárbizonylat),
d) a településen közüzemi szolgáltatást végző szervek által kiállított közüzemi számlák
másolati példányát (különösen: villanyáram, szemétszállítás, víz- és gázfogyasztás),
e) egyedi fűtésű lakások esetén a fűtés költségeit – háztartási tüzelőanyagot - a forgalmazó
által kiállított számlával igazolja.
7. § (1) A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti eljárásban:
a) tartós vagy időszakos betegség esetén a háziorvos igazolását arra vonatkozóan, hogy a
gyógykezeléshez szükséges gyógyszer közgyógyellátás terhére nem rendelhető,
b) a gyógyászati segédeszköz vagy külföldi gyógyszer esetén a szakorvos igazolását, hogy a
segédeszköz közgyógyellátás terhére nem rendelhető, illetőleg külföldi beszerzés szükséges,
c) elemi kár esetén a biztosító igazolását arról, hogy a károsult rendelkezett-e biztosítással és
milyen összeg került kifizetésre, továbbá a kárbecslés és javítás költségeinek előzetes
kalkulációját,
d) egyéb rendkívüli élethelyzet igazolását.
(2) Amennyiben a nem várt többletkiadás temetéssel függ össze, a települési támogatás
megállapítása iránti eljárásban csatolni kell:
a) a temetés költségeiről - a támogatást kérő vagy vele közös háztartásban élő családtagja
nevére kiállított számlák eredeti példányát,
b) az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát,
c) tartási, öröklési, életjáradéki szerződést, ha kötöttek.
8. § (1) A hatáskör gyakorlója a döntését a benyújtott kérelem és annak mellékletei alapján
hozza meg. Szükség esetén az előkészítő jogosult környezettanulmány lefolytatására, amely
tartalmazza:
a) kérelmező alapvető személyazonosító adatait,
b) kérelmező belföldi lakó-, illetőleg tartózkodási helyét, tartózkodási jogcímét,
c) a jogosultság megállapításához szükség jövedelmi, vagyoni adatokat,
d) a lakás nagyságára, komfortfokozatára, minőségére, közműellátottságára vonatkozó
adatokat.
(2) Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha a kérelmező körülményeit az előkészítő 6
hónapon belül vizsgálta és a csatolt iratok alapján nem feltételezhető azokban lényeges
változás.
9. § Amennyiben a kérelmező nyilvánvalóan valótlan és lehetetlen adatot szolgáltat kérelmét
el kell utasítani.
10. § Amennyiben a kérelmező a döntéshez szükséges igazolásokat, iratokat, nyilatkozatokat
a felszólítás ellenére – a felszólításban meghatározott időpontig – nem bocsátja a Hivatal
rendelkezésére, vagy a környezettanulmány elkészítését nem teszi lehetővé, az eljárást a
hatáskör gyakorlója megszünteti vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.
11. § (1) A készpénzben felvett rendkívüli települési támogatás esetén a polgármester
határozatában rendelkezhet arról, hogy a támogatottnak a pénz felvételéről számított 15 napon
belül el kell-e számolnia.
(2) Amennyiben a támogatott elszámolási kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget,
az elszámolásra nyitva álló határidő leteltétől számított 6 hónapon belül települési
támogatásban nem részesülhet. Az elszámolási kötelezettségről rendelkező határozatban - az
elszámolás elmaradása esetére - kilátásba kell helyezni a joghátrány alkalmazását.

(3) A támogatott a 15 napos határidő elmulasztása esetén, amennyiben az neki nem volt
felróható, a határidő elteltétől számított 3 hónapon belül igazolási kérelemmel élhet.

II. FEJEZET
PÉNZBELI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK
1. Lakásfenntartási települési támogatás
12. § (1) E települési 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. A polgármester a villanyáram-, a vízés a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, illetve a közös költséghez
lakásfenntartási települési támogatást nyújt az e rendeletben meghatározott feltételek szerinti
jogosultnak.
(2) A lakásfenntartási települési támogatást a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres
kiadáshoz lehet nyújtani, amely megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a
legnagyobb mértékben veszélyezteti.
(3) A megállapított lakásfenntartási települési támogatás összegét a Hivatal – a 13. §-ban
foglaltaktól eltérően - közvetlenül a (2) bekezdésben megjelölt szolgáltató részére utalja át.
(4) A lakásfenntartási települési támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának
első napjától illeti meg.
13. § (1) A lakásfenntartási települési támogatás alapja az egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelem.
(2) Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás
összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.
(3) A lakásfenntartási települési támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás
tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának 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.
14. § (1) A lakásfenntartási települési támogatás ellátására való jogosultság egyéb feltétele,
hogy a kérelem benyújtója a lakókörnyezetének rendezettségét biztosítsa.
(2) A jogosultnak a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében az általa
életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel a közterület felől
kívül határos terület, járda tisztán tartása, valamint az ingatlan higiénikus állapotának
biztosítására irányuló kötelezettségeket kell teljesítenie.
(3) A kérelmező (2) bekezdés szerinti lakókörnyezetét abban az esetben kell rendezettnek
tekinteni, ha
a) a nem kultúrnövényzet – különösen a fű – magassága nem haladja meg a 15 cm-t,
b) nincs a heti hulladékszállításra szerződött edényzet (110/60 literes kuka) kétszeres
űrtartalmánál több – felhalmozott – háztartási és egyéb (pl.: fém) hulladék az udvaron
sem szétszórt, sem felhalmozott állapotban,
c) az állatok tartására megfelelően kialakított, tisztántartott hely áll rendelkezésre, nincs
nyoma rágcsálóknak és légyinváziónak, nem folyik szét az udvaron a trágyalé,

d) a tüzelőanyag (pl.: fa, szén) rendezett formában felhalmozva, és nem szétszórtan
található,
e) a ház előtti felszíni vízelvezető-csatornarendszer tiszta, a csapadékvíz lefolyását
semmi sem akadályozza (pl.: szemét, építési törmelék, stb.),
f) a ház előtti növényzet nem akadályozza a forgalmat, és a kilátást az úttestre, továbbá
a ház előtti járda, illetve közterület tiszta, annak folyamatos tisztántartásáról
gondoskodnak,
g) azt rendeltetésszerűen használják, azt folyamatosan tisztántartják, takarítják, állagát
megóvják,
h) az rágcsálóktól, kártevőktől mentes, azoktól való mentesítéséről folyamatosan
gondoskodnak.
(4) Az e szakaszban megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt megfelelő, de legalább
öt napos határidő tűzésével - az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével - fel kell
szólítania. Amennyiben a kérelmező a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, a
kérelmet el kell utasítani.
15. § (1) A lakásfenntartási települési támogatás egy hónapra jutó összege
a) 2.000,- Ft, azaz kettőezer forint, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200 százalékát,
b) 4.000,- Ft, azaz négyezer forint, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150 százalékát.
(2) Amennyiben a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 százalékát, úgy a
kérelmező lakásfenntartási települési támogatásban nem részesíthető.
(3) A lakásfenntartási települési támogatást egy évre kell megállapítani.
(4) Amennyiben a lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a polgármester a 15. § szerinti
okból elutasítja, ugyanazon lakásra vonatkozóan a döntés jogerőre emelkedésétől számított
három hónapon belül a háztartás bármely tagja által benyújtott lakásfenntartási települési
támogatás iránti kérelmet el kell utasítani.
16. § (1) Lakásfenntartási települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet
és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
2. Rendkívüli települési támogatás
17. § (1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető, aki önmaga, illetve családja
létfenntartásáról átmenetileg vagy tartósan más módon nem tud gondoskodni, vagy
alkalmanként jelentkező többletkiadások, illetve a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi
segítségre szorul.
(2) Rendkívüli települési támogatás nyújtható különösen azon személy részére, aki
a) betegség miatt (kórházi kezelésben részesült, gyógyszerének kiváltása anyagi okok
miatt nem megoldott)
b) haláleset miatt
c) elemi kár bekövetkezése miatt
d) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása érdekében,
e) iskoláztatás biztosítása érdekében,

f) a gyermek fogadásának előkészítéséhez,
g) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához
h) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése miatt
anyagi vagy természetbeni segítségre szorulnak.
18. § (1) Rendkívüli települési támogatás temetés céljára nyújtható annak az eltemettetőnek,
aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt
köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját,
illetve családja létfenntartását veszélyezteti, és erről írásban nyilatkozik.
(2) A támogatás iránti kérelmet az eltemettetést követő 30 napon túl nem lehet benyújtani.
(3) Ha a kérelmező szociális körülményei indokolttá teszik, a támogatás a temetés
költségeinek kifizetésére előre is adható.
19. § (1) A rendkívüli települési támogatás minimum összege 1 000 forint, maximum összege
20 000 forint alkalmanként.
(2) A rendkívüli települési támogatást készpénz vagy természetbeni ellátás formájában lehet
megállapítani.
20. § Az egy háztartásban élők külön-külön nem segélyezhetők.
21. § A rendkívüli települési támogatás kifizetése a döntésről szóló határozat jogerőre
emelkedésétől számított 10 napon belül az (1) bekezdésben meghatározottakon túl
házipénztárból is történhet.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
22. § (1) Ez a rendelet 2018. május 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési
támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 26.)
önkormányzati rendelete.
(3) A 2018. április 30. napján folyamatban lévő települési támogatási kérelmek tekintetében a
települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2015.
(II. 26.) önkormányzati rendelet eljárási szabályai az irányadók.
Enying, 2018. április 11.

Viplak Tibor
polgármester

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

Záradék:
A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2018. április 12-15. napjáig a Polgármesteri
Hivatal honlapján megtörtént.
Ellene bejelentés, észrevétel érkezett / nem érkezett.

Enying, 2018. április 16.
Kihirdetve: 2018. április __.
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző s.k.

1. melléklet a …./2018. (IV. __.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
lakásfenntartási települési 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 születési neve: ......................................................................................................
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ................................................................................
1.1.5. Lakóhelye: ......................................................................................................................
1.1.6. Tartózkodási helye: .........................................................................................................
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): ………………………………………………..
1.1.11. Bankszámlaszám (nem kötelező megadni): ……………………..................................
1.1.12. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: .................................................................
1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
1.2.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
1.2.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy
1.2.3. □ bevándorolt / letelepedett, vagy
1.2.4. □ menekült / oltalmazott / hontalan.
1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: …………..fő.
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.
1.5. A kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
A

B

Név
(ha eltérő,
születési
neve is)

Születés
helye,
ideje
(év, hó,
nap)

C

D

Anyja
Társadalomszületési neve biztosítási
Azonosító
Jele

E
Munkahely,
Tanintézmény
neve, címe

F
Családi
állapot

G
Hozzátartozói
minőség

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
* Ebben az oszlopban kell feltüntetni:
a) ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást,
gyermekgondozási díjat vagy terhességi gyermekágyi segélyt folyósítanak,
b) ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem
rendelkezik, vagy
c) életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az
állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

2. Jövedelemi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme
forintban:
A
A jövedelem típusa
2.1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebből:
közfoglalkoztatásból
származó
2.2. Társas
és
egyéni
vállalkozásból,
őstermelői,
illetve
szellemi és más önálló
tevékenységből származó
2.3. Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások
2.4. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
2.5. Önkormányzat,
járási
hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított
ellátások
2.6. Egyéb jövedelem

B

C
D
Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban Összesen
élő további személyek
jövedelme

2.7. Összes nettó jövedelem
Az Ügyintéző tölti ki:
Egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem: ………………………. Ft/hó
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: …………….………………………
{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 [a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.)
Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése]}
4.2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):
(amire a támogatást kéri) Kizárólag egy közműszolgáltatást lehet megjelölni!
…...................................................................................................................................................
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.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a
szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a lakásfenntartási települési támogatási eljárás
során történő felhasználásához.
Kérelmem teljesítése esetén fellebbezési jogomról: lemondok/ nem mondok le
Dátum: ................................................
..........................................................................

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

kérelmező aláírása

a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

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

Vagyonnyilatkozat
A. Ingatlanok
1. A kérelmező személyi adatai
1.1.1.Neve: ................................................................................................................................
1.1.2. Születési neve: ................................................................................................................
1.1.3. Anyja születési neve: ......................................................................................................
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ................................................................................
1.1.5. Lakóhelye: ......................................................................................................................
1.1.6. Tartózkodási helye: .........................................................................................................
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ...........................................................................
2. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona
2.1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon:
2.1.1. címe: ………..(irányítószám) ……………………………………………(város/község)
……………………………………………………………...(út/utca) …………….. (hsz.)
2.1.2. alapterülete: ……………..m2
2.1.3. tulajdoni hányad: …………
2.1.4. a szerzés ideje: ……………… (év)
2.1.5. becsült forgalmi értéke: …………………….. Ft*
2.1.6. haszonélvezeti joggal terhelt: igen / nem**
2.2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon:
2.2.1. címe: ………..(irányítószám) ……………………………………………(város/község)
……………………………………………………………...(út/utca) …………….. (hsz.)
2.2.2. alapterülete: ……………..m2
2.2.3. tulajdoni hányad: …………
2.2.4. a szerzés ideje: ……………… (év)
2.2.5. becsült forgalmi értéke: …………………….. Ft*

2.3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-, épületrész-tulajdon:
2.3.1. megnevezése**: zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs, egyéb:
………
2.3.2 címe: ………..(irányítószám) ……………………………………………(város/község)
……………………………………………………………...(út/utca) …………….. (hsz.)

2.3.3. alapterülete: ……………..m2
2.3.4. tulajdoni hányad: …………
2.3.5. a szerzés ideje: ……………… (év)
2.3.6. becsült forgalmi értéke: …………………….. Ft*
2.4. Termőtulajdon
2.3.1. megnevezése: …………………………………………………………………….………
2.3.2 címe: ………..(irányítószám) ……………………………………………..(város/község)
……………………………………………………………...(út/utca) …………….. (hsz.)
2.3.3. alapterülete: ……………..m2
2.3.4. tulajdoni hányad: …………
2.3.5. a szerzés ideje: ……………… (év)
2.3.6. becsült forgalmi értéke: …………………….. Ft*
B. Egyéb vagyontárgyak
3. Gépjármű:
3.1. Személygépkocsi
3.1.1. típus: ……………………………………………………………………………………
3.1.2. rendszám: ……………………………… 3.1.3. szerzés ideje: ……...…………………
3.1.4. becsült forgalmi érték**: …………………………….Ft
3.2. Tehergépjármű, autóbusz
3.1.1. típus: ……………………………………………………………………………………...
3.1.2. rendszám: ……………………………… 3.1.3. szerzés ideje: ……...…………………
3.1.4. becsült forgalmi érték**: …………………………... Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő
adatoknak a települési támogatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: Enying, ………..(év) …………….(hó) …………..(nap)
……………………………………
aláírás
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
**A megfelelő aláhúzandó.
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 Magyarország területén van, forgalmi értékét a vagyon
helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

2. melléklet a …./2018. (IV. ___.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
Rendkívüli települési támogatás megállapításához
Kérelmező adatai:
Név: …………………………...…..……………………………….……………………………
Születési név: ………………………………………….………………………………………..
Születési hely, idő: ………………………………………………..……………………………
Anyja születési neve: ……………..…………………………………………………………….
Családi állapot: ……………………….…………………………………………………………
Állampolgársága: ……………………………………………………………………………….
Ha nem magyar állampolgár, idegenrendészeti státusza: ………………………………………
Lakóhely címe: ……..……………………………………………….…………………………..
Tartózkodási helye: ………………….……….…………………….…………………………...
Lakáshasználati jogcíme:……………………..…………………………………………………
A lakás (lakrész) alapterülete: ………..……m2
TAJ száma: ……………………………………………………………………………………...
Személyi igazolvány (vagy érvényes útlevél, forgalmi eng.) száma: …………..………………
1.) Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: …………….fő.
Közeli hozzátartozó:a házastárs, az élettárs, a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali
oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató
vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti
gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a
nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek), korhatárra való tekintet nélkül a tartósan
beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti,
örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25.
életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), a 18.
életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a
szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott
feltételeknek megfelelő testvér.
2.) Az 1.) pontban szereplő közeli hozzátartozók:
Név
Születési hely, idő
Anyja születési neve
(gyermekek estén TAJ
szám)
- Házastársa, élettársa:

- Egyéb rokon, akinek
eltartásáról
gondoskodik:
- Egyéb rokon, akinek
eltartásáról
gondoskodik:
- Gyermekei:

3.) Jövedelmi adatok
A jövedelmek típusai

1.Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból
származó
jövedelem és táppénz
2.Társas és egyéni vállalkozásból
származó jövedelem
3.Ingatlan, ingó vagyontárgyak
értékesítéséből
származó
jövedelem
4.Nyugellátás, baleseti nyugellátás,
egyéb nyugdíjszerű ellátások
5.A gyermek ellátásához és
gondozásához
kapcsolódó
támogatások (különösen: gyed,
gyes, gyermeknevelési támogatás,
családi pótlék, gyermektartásdíj,
árvaellátás)
6.Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás (a szociális
igazgatásról
és
szociális
ellátásokról szóló 1993.évi III.
törvény 4. § (1) bekezdés i)

A kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel
közös
háztartásban élő
házastárs
(élettárs)
jövedelme

A kérelmezővel
közös
háztartásban élő
egyéb
rokon
jövedelme

pontja)
7.Föld bérbeadásából származó jöv.
8.Egyéb (különösen: kapott tartás-,
ösztöndíj, értékpapírból származó
jövedelem, kis összegű kifizetések
stb.)
9.A család összes nettó jövedelme
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem ………………….Ft/hó.

INDOKLÁS
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a
valóságnak megfelelnek.

Alulírottak hozzájárulunk ahhoz, hogy a kérelemben feltüntetett adatainkat a nyilvántartásban
kezeljék, és azokat a kérelem alapján lefolytatott szociális igazgatási eljárásban felhasználják.
Kérelmem teljesítése esetén fellebbezési jogomról
(a megfelelő szövegrészt alá kell húzni)
lemondok

nem mondok le.

Enying, …………. év ………………………. hó …….. nap

…………………………………………..
a kérelmező vagy törvényes képviselő
aláírása
……………………………………………
cselekvőképes hozzátartozó aláírása

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
18. §-a szerinti
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. §-hoz
Megnevezi a rendelet személyi hatályát.
2. §-hoz
E rendelkezéssel a képviselő-testület a települési támogatással kapcsolatos hatáskörét a
polgármesterre ruházza át.
3. §-hoz
Megnevezi az Enying Város Önkormányzat által adható pénzbeli és természetben települési
támogatásokat.
4. §-hoz
Meghatározza az eljárás során alkalmazandó jogszabályokat.
5. §-hoz
Megnevezi a kérelem elbírálásához szükséges nyomtatványokat, igazolásokat.
6. §-hoz
Meghatározza a lakásfenntartási települési támogatáshoz külön benyújtandó igazolásokat.
7. §-hoz
Meghatározza a rendkívüli települési támogatáshoz külön benyújtandó igazolásokat.
8. §-hoz
Megnevezi a kérelem benyújtásához szükséges további,
környezettanulmány lefolytatásához szükséges feltételeket.
9. §-hoz
Meghatározza a kérelem elutasítását valótlan adatszolgáltatás esetén.
10. §-hoz
Meghatározza a kérelem elutasítását hiányos adatszolgáltatás esetén.
11. §-hoz

elbírálást

könnyítő

Meghatározza a készpénzben nyújtott rendkívüli települési támogatás esetére alkalmazandó
különös eljárási szabályokat.
12. §-hoz
A rendelkezés meghatározza a lakásfenntartási települési támogatás különös eljárási
szabályait.
13. §-hoz
A rendelkezés meghatározza a lakásfenntartási települési támogatásra jogosultak körének
kiszámítási módját.
14. §-hoz
A rendelkezés szabályozza a lakásfenntartási települési támogatás megállapításához
szükséges lakókörnyezet rendezettségének szabályait.
15. §-hoz
A rendelkezés megállapítja a lakásfenntartási települési támogatás összegét.
16. §-hoz
A rendelkezés szabályozza a jogosultak körét.
17. §-hoz
A rendelkezés megállapítja a rendkívüli települési támogatásban részesíthetők körét, a
támogatás nyújtásának körülményeit.
18. §-hoz
A rendelkezés megállapítja a temetés céljára nyújtható rendkívüli települési támogatásra
vonatkozó különös eljárási rendet.
19. §-hoz
A rendelkezés megállapítja a rendkívüli települési támogatás adható összegét.
20. §-hoz
A rendelkezés megállapítja, hogy az egy háztartásban élők külön-külön nem segélyezhetőek.
21. §-hoz
A rendelkezés megállapítja a rendkívüli települési támogatás kifizetésének módját.
22. §-hoz

A rendelkezés megállapítja a hatálybalépést.
Enying, 2018. április 11.

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M.
jegyző s. k.

HATÁSVIZSGÁLAT
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok
előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat
megállapításai a következők:
1. Társadalmi hatások: a rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi hatása
szűk körű, a támogatásra szorulók csoportját érinti.
2. Gazdasági, költségvetési hatások: a rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen
gazdasági hatása nincs, költségvetési hatása minimális.
3. Környezeti, egészségügyi követelmények: a rendeletben foglaltak végrehajtásának
közvetlen környezeti hatása nincs.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a rendeletben foglaltak végrehajtásának
adminisztratív terheket befolyásoló hatása minimális, többlet személyi forrást nem igényel.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A rendelet megalkotásának szükségességét a felhatalmazó rendelkezés
hatályon kívül helyezése indokolja. A jogalkotás elmaradásának várható következménye
ismételt törvényességi felügyeleti eljárás.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek: a
tervezet elfogadása az eddigi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételt nem igényel.

