
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 
13/2011. (IX.12.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 

14/2008. (IV.30.) rendelet módosításáról 
 

A Képviselőtestület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1. §-ának (2) bekezdésében, 32. §-án (5) 
bekezdésében, 38. §- ának (9) bekezdésében, 45. §-ának (1) bekezdésében, 47. §-
ának (1) bekezdésében és 50. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§  
 
A rendelet (továbbiakban „R”) 8., 9. és 10. § -ai az alábbiak szerint változnak: 

 
„Lakásfenntartási támogatás 

 
8.§  

 
(1) A lakásfenntartási támogatással kapcsolatos hatáskört a Szociális Bizottság 

gyakorolja, figyelembe véve a Tv. 38. és 39. §-át. 
 
(2) A normatív lakásfenntartási támogatással kapcsolatos hatáskört a 

polgármester gyakorolja a Tv. 38.§ (2) – (8) bekezdéseiben szabályozottak 
szerint. 

 
(3) A lakásfenntartási támogatási kérelmet évente két alkalommal október 15-ig, 

és február 15-ig lehet a Polgármesteri Hivatalba benyújtani.  
 

9.§  
 
(1) Lakásfenntartási támogatásban-nem normatív- az a személy, illetve család 

részesíthető, akire nézve a következő feltételek együttesen teljesülnek: 
 
a./ a háztartásban együtt élő személyek a településen elismert minimális 

lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban vagy nem lakás 
céljára szolgáló helyiségben élnek, 
 

b./ a háztartásban az egy fogyasztási egységre eső havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a 
továbbiakban: öny.) 280 %-át. 
 

c./ lakásfenntartási támogatás esetén a lakásfenntartás havi költségei elérik 
vagy meghaladják az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók és a 
lakásigény (lakásnagyság) mértékének meghatározásánál figyelembe vett 
más személyek (háztartás) havi összjövedelmének 30%-át.  

 
(2) Az elismert minimális lakásnagyság mértéke komfortfokozatra való tekintet 

nélkül, a Tv. 38§ /4/ bekezdése szerint. 
 



(3) A lakásfenntartás indokolt költségeinél a Tv. 38.§ /10/ bekezdésében 
szabályozott költségek vehetők figyelembe. 

 
(4) Az egy négyzetméterre jutó helyben elismert költség a mindenkori 

költségvetési törvényben meghatározottakkal egyező. 
 
(5) A lakhatással kapcsolatos költségek összegét a kérelem benyújtását 

megelőző 12 havi, számlával kell igazolni. 
 
(6) A magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti díját szerződéssel, illetve a 

bérbeadó és bérlő személyes nyilatkozatával kell igazolni. 
 

10.§ 
 

(1) Ugyanazon lakásra vonatkozó több jogosult esetén a támogatást a lakás 
tulajdonosa vagy bérlője, vagy tényleges használója részére kell 
megállapítani. 

 
(2) A támogatás 6 hónapra állapítható meg. 
 
(3) A támogatás mértékét a csatolt igazolások figyelembevétel kell meghatározni 

úgy, hogy az havi 2500 forintnál kevesebb nem lehet, és az öny. 100 forintra 
kerekített 25 %-áig, de legfeljebb a költségek 50 %-áig terjedhet. 

 
(4)  Ha a támogatás a lakbér, közműdíj vagy a pénzintézeti kölcsön 

megfizetésének terheit csökkenti, azt – a sorrendiség meghatározásánál a 
kérelmező kérését is figyelembe véve – közvetlenül a jogosult szervhez kell 
átutalni.” 

 
2.§  

 
(1) E rendelet 2011. 08. 12-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő 

ügyekben is alkalmazni kell. 
 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a R. 8.§-a, 9.§-a és 

10.§-a. 
 
Tahitótfalu, 2011. szeptember 08. 
 
 

Dr. Sajtos Sándor     Tóth János 
     polgármester                                                        jegyző  

 
A rendelet kihirdetésre került: 
 
Tahitótfalu, 2011. szeptember 12. 
 

 
Tóth János 

jegyző 


