
ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2010. (…..) rendelete

az egyes szociális ellátásokról szóló 14/2000. (IV. 19.) rendelet módosításáról

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 
többször 1990.  évi LXV. törvény 16.  §.  (1)  bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 10. § (1) bekezdésében, 
25. § (3) bekezdésében, 32. § (3) bekezdésében, 37/D.§ (3) bekezdésében, 38. § (1) bekezdés c) 
pontjában és (9) bekezdésében, 43/B. §-ában, 45. § (1) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 48. 
§ (4) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az egyes szociális ellátásokról szóló 14/2000. (IV. 19.) rendeletét (a 
továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) A R. 4. § (5) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(5) A kérelemhez és a (4) bekezdésben meghatározott nyilatkozatokhoz és igazolásokhoz mellékelni kell:]
„c) Lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti eljárásban a támogatást kérő:

−a lakbért vagy albérleti díjat a szerződéssel,
−lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét a pénzintézeti igazolással,
−közös költséget a befizetést igazoló okirattal (pl.: bevételi pénztárbizonylat),
−a településen közüzemi szolgáltatást végző szervek által kiállított közüzemi számlákkal,
−egyedi fűtésű lakások esetén a fűtés költségeit tartalmazó – háztartási tüzelőanyagot a 
forgalmazó által kiállított számlával 

igazolja. ”

(2) A R. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6)  Amennyiben kétség merül fel a jövedelemigazolások, nyilatkozatok valódisága tekintetében, vagy 
ha  a  kérelmező,  vagy  családja  jövedelme  kizárólag,  vagy  túlnyomórészt  vállalkozásból,  vagy 
vagyonhasznosításból ered, a döntésre előkészítő az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal illetékes 
Regionális  Igazgatóságától a  kérelmező,  illetve  családtagjai  személyi  jövedelemadó  alapjáról 
igazolást kér.”

2. § 

A R. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. §

A helyi lakásfenntartási támogatás összege: 2.500,-Ft / hó.”



3. §

(1) A R. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A helyi lakásfenntartási támogatást három hónapra kell megállapítani.”

(2) A R. 16. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (3)-(10) 
bekezdés megjelölése (4)-(11) bekezdésre változik:

„(3) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelem tárgyéven belül két alkalommal – február 15-től 
március 15-ig, valamint október 15-től november 15-ig – nyújtható be.”

4. §

A R. 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„42. §

E rendelet alkalmazásában:
a) Létfenntartást veszélyeztető helyzetek:

aa) krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem-kiesés,
ab) alkalmanként jelentkező nagyobb összegű, váratlan, vagy tervezhető önhibán kívüli 

többletkiadások (pl.: tüzelővásárlás, beiskolázás, stb.)
ac) elemi károsultság.

b) Természetbeni ellátás különösen:
-élelmiszer,
-tankönyv,
-tüzelősegély,
-közüzemi díjak,
-gyermekintézmények térítési díjának kifizetése.”

5. §

A R. 43. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  
1993.  évi  III.  törvény,  továbbá  a pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  igénylésének  és  
megállapításának,  valamint  folyósításának  részletes  szabályairól szóló  63/2006.  (III.  27.)  Korm.  
rendelet rendelkezései az irányadók.”

6. §

(1) A rendelet 2010. március 01. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet rendelkezéseit a jogerősen még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.
(3)  A rendelet  hatálybalépésekor már  jogerősen megállapított,  a  R.-ben szabályozott  ápolási 



díjban részesülő személyek, ezen támogatásra 2010. június 30. napjáig jogosultak.
(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 3. § (1) bekezdés c) pontja, 4. § (5) bekezdés b) 

pontja, 6. § (3) bekezdése, 14. § (2)-(3) bekezdése, 28. §-a hatályát veszti.
(5) A rendelet 2010. július 01. napján a hatályát veszti.

Enying, 2010. február 24.

  Tóth Dezső Szörfi István
polgármester      jegyző

Kihirdetve:

Szörfi István
     jegyző


