
Úri Község Önkormányzata Képviselőtestületének  

10/2011.( IX. 28.) Önkormányzati rendelete  

a Szociális Igazgatásról és Szociális ellátásokról szóló  

10/2000. (IX.08.) számú rendelet módosításáról. 

 

 

 

Úri Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény , a Szociális Igazgatásról és Szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény , a Közigazgatási Hatósági eljárás és Szolgáltatás Általános Szabályairól szóló 2004. 

évi CXV. törvény, meghatározott feladatkörében és kapott felhatalmazása alapján a 

következőket rendeli el: 

 

1. §. 

 

Úri Község Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 10/2000. (IX.08.) számú rendeletének 9. §. helyébe a következő 

rendelkezés lép. 

 

9. §. 

 

(1) Normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására és mértékének megállapítására, 

meghatározására a Szt. 38. §-ban meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 

 (2) Önkormányzati lakásfenntartási támogatásban részesíthető az a személy, aki lakással, 

vagy nem lakás céljára szolgáló helységgel rendelkezik, és abban lakik. Lakásfenntartási 

támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg függetlenül az ott élő 

személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet 

és a jogerős bírói ítélettel megosztott bírói lakás lakrészeit. 

 

(3) Nem részesülhet Önkormányzati lakásfenntartási támogatásban az a személy aki 

kizárólagos tulajdonát vagy bérletét képező lakást nem használja, kivéve ha gyógykezelés 

alatt áll,   vagy tulajdoni illetőségét más személy az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett 

haszonélvezeti jog alapján használja. Nem adható támogatás annak aki lakáshasznosításból 

származó jövedelemmel rendelkezik, vagy akinek az ellátását az önkormányzat átmeneti vagy 

tartós elhelyezést nyújtó intézményben biztosítja. 

 

(4) Önkormányzati lakásfenntartási támogatást abban az esetben kell megállapítani, ha a 

háztartásban az Szt. 38. §. (2a) bekezdés szerinti egy fogyasztási egységre számított havi 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át és a háztartás 

tagjai egyikének sincs vagyona, továbbá a lakásfenntartás indokolt költsége eléri, vagy 

meghaladja a háztartás egy fogyasztási egységre számított havi jövedelmének a 30 %-át. 

 

(5) A lakásfenntartás indokolt költsége az Szt. 38. §. (4) bekezdésében elismert lakásnagyság 

és az egy m2-re jutó elismert költség szorzata. Az önkormányzati lakásfenntartási 

támogatásnál az elismert egy négyzetméterre elismert költség 2011-ben 450.-Ft. (az elismert 

költséget a központi költségvetés határozza meg) 

 

(6) Az önkormányzati lakásfenntartási támogatás havi összege 2.500.-Ft. 

 



(7) A lakásfenntartási támogatás kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek a 6. § (1-4) 

bekezdésében foglaltakon túlmenően csatolni kell az általa lakott lakás vagy nem lakás céljára 

szolgáló ingatlan iratait. Ezek lehetnek adásvételi szerződés, bérleti szerződés tulajdoni lap 

másolat. Albérletben lakó személynek csatolni kell a bérleti, illetve albérleti szerződést. A 

kérelmező a lakásban kizárólagosan, de szívességi lakáshasználóként lakik csatolni kell az őt 

erre feljogosító lakáshasználati szerződést, amely alapján a lakás fenntartási költségeit ő fizeti.  

 

(8) A helyi lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.  

 

(9) A támogatást az önkormányzat elsősorban a közüzemi szolgáltató szerv részére utalja. 

 

(10) A helyi lakásfenntartási kérelem a rendelet 2. számú függelék szerinti 

formanyomtatványon, évi két alkalommal március és október hónapban nyújtható  be. A 

kérelemben kell a kérelmezőnek nyilatkoznia arról, hogy a támogatást a (9) bekezdésben 

megjelölt szervhez kéri utalni.  

 

2. §. 

 

A 10/2009. (XII.07.) számú önkormányzati rendeletben a rendelkezésre állási támogatás 

szövegrész helyébe a „ foglalkoztatást helyettesítő támogatás” szövegrész lép. 

 

3. §. 

 

(1) Ez a rendelet 2011. szeptember 28. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő 

ügyekben is alkalmazni kell. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a rendelet 6. §. d.) pontja, 

valamint a 18. §. (1)-(2) bekezdése. 

 

 

Úri, 2011. szeptember 19. 

 
 
……………………………………….   …………………………………… 

 Dr. Szabó Teréz      Árokszállási Istvánné 

   polgármester        jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2011. szeptember 28. 

 

 

        ……………………………… 

              Árokszállási Istvánné 

             jegyző 

 

 

 

 

 

 


