
 

 

1. számú előterjesztés 

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/…. (…) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások helyi szabályairól 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 48.§ 

(4) bekezdésében, 60.§ (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. Eljárási rendelkezések 

1. § 

(1) Az e rendeletben szabályozott, pénzbeli és természetben nyújtott ellátásra jogosultság, a jogosultat 

érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre (szociális igazgatási 

eljárás) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.), az 1993. évi III. 

törvény (Szt.), illetve a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseit 

az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

(2) Az Szt- ben és az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

megállapítása és a szociális alapszolgáltatások igénybevétele iránti kérelmeket a (3) bekezdésben 

foglalt kivétellel a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Sávolyi Kirendeltségén (8732 Sávoly, 

Petőfi u. 14.) vagy a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalban (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) lehet 

szóban vagy írásban előterjeszteni. 

(3) Amennyiben az e rendeletben szabályozott szociális alapszolgáltatások biztosítása társulás 

keretében fenntartott intézmény útján történik, az alapszolgáltatás igénybevétele iránti kérelmeket az 

intézmény vezetőjénél lehet szóban vagy írásban előterjeszteni. 

2. § 

(1) Az e rendeletben szabályozott ellátások esetében a fogalmak meghatározására az Szt. 4. §- ának 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2) A kérelmező az ellátás jogosultsági feltételeitől függően a saját, valamint az Szt. 4. §- ában 

meghatározottak szerint a családja, közeli hozzátartozói, hozzátartozói vagy háztartásának tagjai 

jövedelméről és vagyonáról köteles nyilatkozni. 

(3) Az e rendeletben szabályozott ellátások esetében a jövedelemről a 3. mellékletben meghatározott, 

a vagyonról a Rendelet 4. § (6) bekezdésében meghatározott nyomtatvány kitöltésével kell 

nyilatkozni. A jövedelmet igazolhatja: a munkáltató, a rendszeres pénzellátást folyósító szerv, a 

bankszámla kivonat, postai szelvény. 

(4) A szociális ellátásra irányuló kérelem döntésre történő előkészítése során, amennyiben az ellátás 

jellege miatt ez a megalapozott döntés meghozatala szempontjából indokolt, az Ákr. szerinti helyszíni 

szemlén felvett jegyzőkönyvet vagy feljegyzést kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza a 

kérelmező alapvető személyazonosító adatait, a kérelmező belföldi lakó-, tartózkodási helyét, annak 
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jogcímét, a jogosultsági feltételekre vonatkozó adatokat, a kérelmező TAJ számát a kérelem jellegétől 

függően, és a készítő megállapításait. 

(5) Az e rendeletben meghatározott ellátások közül a települési lakhatási támogatásra való 

jogosultságot a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani és utólag, a hónap 5. 

napjáig kell folyósítani, egyebekben a jogosultságot a kérelem benyújtása napjával kell megállapítani 

és a jogosultságot megállapító határozatban megjelölt időpontban kell folyósítani. 

(6) Az e rendelet alapján megállapított ellátásokat a jogosult által megjelölt lakossági folyószámlára 

történő utalással kell teljesíteni. 

(7) Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete (a továbbiakban: képviselő- testület) a 

Szoctv. 48. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörét a polgármesterre ruházza át. 

2. Települési lakhatási támogatás 

3. § 

A képviselő- testület az e rendeletben meghatározottak szerint a szociálisan rászorultak számára havi 

rendszerességgel folyósított, vissza nem térítendő települési támogatásként (rendszeres települési 

támogatás) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési lakhatási támogatást 

nyújt. 

4. § 

(1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez a szociálisan rászoruló háztartások 

számára havi, rendszeres, vissza nem térítendő támogatás adható. 

(2) A települési lakhatási támogatást természetbeni formában kell nyújtani, és a lakásfenntartással 

összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a 

kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. 

(3) A képviselő- terület a települési lakhatási támogatással kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre 

ruházza át. 

5. § 

A képviselő- testület a települési lakhatási támogatást a villanyáram-, a víz- és csatornahasználat, a 

gázfogyasztás és a szemétszállítás díjához, illetve a tüzelőanyag költségeihez nyújtja. 

6. § 

Települési lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási 

egységre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 250%-át, a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó 

havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének 

hányadosával. 
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7. § 

(1) A települési lakhatási 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. 

(2) Ha a háztartás 

a) az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy 

fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 

b) az (1) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot 

folyósítanak, 

c) a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 

(3) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a nevelőszülőt 

- él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 

(4) A települési lakhatási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert 

lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó 

elismert havi költség összege 450.- Ft. 

(5) A települési lakhatási támogatás esetében elismert lakásnagyság 

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, 

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, 

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, 

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, 

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden 

további személy után 5-5 nm, 

de legfeljebb a kérelmező által lakott lakás nagysága. 

(6) A települési lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege: 

a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy 

fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

összegének 50%- át, 

b) a lakásfenntartási elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) 

szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont 

szerinti mértéket meghaladja, 

de sem az a), sem a b) pont esetében nem lehet kevesebb, mint havi 2500 Forint, és nem lehet több, 

mint 5000 Forint azzal, hogy a támogatás összegét 100 Forintra kerekítve kell meghatározni. 

(7) A (6) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a 4. mellékletben lévő alapján történik, ahol a J 

a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni. 

(8) A települési lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege tárgyév december hónapjában a (6) és 

(7) bekezdés alapján számított összeg kétszerese. 
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8. § 

A települési lakhatási támogatást hat hónapra kell megállapítani. 

9. § 

(1) Települési lakhatási 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. 

10. § 

(1) A települési lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti 

nyomtatványon kell benyújtani. 

(2) A települési lakhatási támogatás megállapításához 

a) az e rendelet 5.melléklet szerinti, a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolása és a 

Rendelet 4. §(6)bekezdés szerinti vagyonnyilatkozata, valamint 

b) a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása (például tulajdoni lap, adásvételi szerződés, 

használatbavételi engedély) valamint 

c) a természetbeni szociális ellátásként nyújtott ellátás esetén az Szt. 18. § l) pontja szerinti adat 

megállapítására, igazolására szolgáló irat bemutatása vagy másolatának 

csatolása szükséges. 

11. § 

(1) A természetbeni települési lakhatási támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik. 

(2) Ha a települési lakhatási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának 

időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó 

támogatást még teljes összegben folyósítani kell, de a támogatás további folyósítását meg kell 

szüntetni. 

(3) A megállapított jogosultságot és az ellátás folyósítását meg kell szüntetni, amennyiben a 

jogosultnak a természetben nyújtott támogatást jóváíró szolgáltatóval a szerződése megszűnik. 

12. § 

(1) A jegyző a szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján, a 

települési önkormányzatnak a szolgáltatóval kötött megállapodása értelmében, a természetbeni 

szociális ellátás formájában, havi rendszerességgel nyújtott települési lakhatási támogatásra való 

jogosultság megállapítása esetén a szolgáltató részére – a jogosultság megállapítását követő hónaptól 

kezdődően minden hónap 5. napjáig – elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít az adatszolgáltatás 

hónapjában folyósításra került támogatásokról. 

(2) Az adatszolgáltatást a 2. melléklet szerinti formátumban kell teljesíteni, és annak tartalmaznia kell 

a) a határozatot hozó szerv megnevezését, 

b) a határozat számát, 

c) a támogatott szolgáltatást igénybe vevő személy nevét és születési idejét, 
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d) a jogosult lakcímét az irányítószámnak, a helységnek, a közterület nevének és jellegének, a 

házszámnak, az épületnek, lépcsőháznak, emeletnek és ajtónak a megjelölésével, 

e) az Szt. 18. § l) pont la) alpontjában meghatározott azonosító adato(ka)t, 

f) a támogatásra való jogosultság kezdő és végső időpontját, 

g) a támogatás havi összegét, 

h) ha az nem azonos a g) pont szerinti összeggel, akkor a támogatás folyósításra kerülő összegét, 

azon hónapok megjelölésével, amelyekre tekintettel a folyósításra sor kerül, és 

i) a támogatás f) pontban jelölt időtartamon belüli megszüntetése esetén a jogosultság végső 

időpontját. 

(3) A települési lakhatási támogatással támogatott szolgáltatást szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási 

vagy közszolgáltatási szerződés alapján nyújtó szolgáltató a támogatást a települési önkormányzatnak 

a szolgáltatóval kötött megállapodása értelmében az általa vagy megbízottja által kiállított számlában 

(részszámlában) havonta, illetve a számlakibocsátás gyakoriságához igazodóan, külön soron, a 

számla végösszegének a támogatással való csökkentése révén érvényesíti. 

(4) A szolgáltató a települési önkormányzatnak a szolgáltatóval kötött megállapodása értelmében a 

támogatást első ízben az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásnak a szolgáltatóhoz történő 

beérkezését és feldolgozását követő első számlában érvényesíti. 

(5) Ha a támogatás havi összege az adott havi számla végösszegét meghaladja, a jóváírást követően 

fennmaradó különbözeti összeg a következő számlában kerül érvényesítésre. Ha a különbözeti összeg 

a következő számlában teljes mértékben nem jóváírható, azt a további számlá(k)ban a teljes jóváírásig 

érvényesíteni kell. 

13. § 

(1) Azon személy részére, akinél előrefizetős gáz-, áram- vagy vízfogyasztást mérő készülék (a 

továbbiakban: készülék) működik, a települési lakhatási támogatást elsősorban a készülék 

működtetését lehetővé tevő eszköz (a továbbiakban: kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve 

a készülék feltöltésének elektronikus úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is. 

(2) A készülékek (1) bekezdés szerinti működtetésének részleteiről az illetékes települési 

önkormányzat szükség esetén megállapodást köt a területén működő szolgáltatóval. 

14. § 

(1) A szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján nyújtott települési 

lakhatási támogatással támogatott szolgáltatás esetében ugyanazon lakás tekintetében bekövetkezett 

szolgáltatóváltás esetén a változás hónapjára járó támogatást teljes összegben a korábbi 

szolgáltatónak, míg a változást követő hónapra járó támogatást az új szolgáltatónak kell folyósítani. 

(2) Ha települési lakhatási támogatás időtartama alatt támogatásban részesülő személy lakcíme a 

támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik vagy szolgáltatóváltás történik, a szolgáltató 

és a fogyasztó közötti elszámolást követően fennmaradó összeget a szolgáltató a fogyasztónak 15 

napon belül kifizeti. 
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3. Rendkívüli települési támogatás 

15. § 

(1) A képviselő- testület az Szt. 45. § (4) bekezdésében meghatározottak szerinti személynek 

rendkívüli települési támogatást nyújt. 

(2) A rendkívüli települési támogatás megállapítása esetén az egy főre számított családi 

jövedelemhatár nem lehet magasabb a mindenkori öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének 

150%- ánál. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jövedelmi feltételtől a kérelmező számára kedvezőbb módon a 

képviselő- testület eltérhet különösen: 

a) kiskorú gyermek családban tartásával, nevelésével, óvodáztatásával, iskoláztatásával 

kapcsolatos, 

b) váratlan betegség, baleset következményeinek enyhítése miatti, 

c) hozzátartozó halálesetével kapcsolatos, 

d) a kérelmező által lakott lakás tekintetében a közüzemi szolgáltatás megszűnését megelőző, 

e) elemi kár következményeinek enyhítését célzó 

kiadások miatt benyújtott kérelem esetében. 

(4) A rendkívüli települési támogatás természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. 

Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tüzelősegély, a tanszervásárlás támogatása, a tandíj, 

a közüzemi díjak, illetve a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának kifizetéséhez nyújtott 

támogatás. 

(5) Amennyiben a kérelmező részére a rendkívüli települési támogatást kiskorú gyermek nevelésével 

összefüggő kiadásokra vagy a kérelmező lakhatása biztonságát elősegítő közüzemi tartozás 

megfizetésére vagy gyógyszer vásárlására állapítják meg, a kérelmező köteles a támogatás 

felhasználásáról bizonylattal elszámolni. 

16. § 

(1) A vissza nem térítendő formában, esetenként nyújtott rendkívüli települési támogatás mértékét az 

eset összes körülményét vizsgálva –szükség esetén a környezet- tanulmány során tapasztaltakat is 

figyelembe véve- kell megállapítani. 

(2) A rendkívüli települési támogatás meghatározott időszakra, havi rendszerességgel legfeljebb hat 

hónapig és legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100%- ának megfelelő 

mértékben adható annak, akinek 

a) egészségi állapota, munkaképesség változása indokolja, 

b) létfenntartása más módon nem biztosítható, 

c) nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásnak megállapítása igazolható módon folyamatban van és 

ellátással nem rendelkezik. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben, amennyiben a jogosult számára a rendkívüli 

települési támogatás folyósításának ideje alatt visszamenőlegesen rendszeres pénzellátást állapítanak 

meg, a számára folyósított rendkívüli települési támogatás összegét vagy annak a később 

megállapított jogosultság miatti párhuzamos jogosultság idejére folyósított arányos részét köteles 15 

napon belül visszafizetni. 
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17. § 

Nem állapítható meg az elhunyt személy temetési költségeire rendkívüli települési támogatás annak 

a kérelmezőnek sem, aki tartási, öröklési vagy életjáradéki szerződés alapján köteles az 

eltemettetésről gondoskodni. 

18. § 

A képviselő-testület a rendkívüli települési támogatások tekintetében a hatáskörét a polgármesterre 

ruházza át. 

19. § 

A képviselő-testület a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól a kötelezett kérelmére 

felmentést adhat: 

a) váratlan és hirtelen haláleset esetén, 

b) ha a kötelezett nem rendelkezik értékesíthető ingatlan-tulajdonnal vagy vagyontárggyal, vagy 

c) ha a temetés költségeinek viselése a kötelezett létfenntartását veszélyeztetné. 

20. § 

Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott szociális 

ellátás esetében az Szt. 17. § (1)- (3) és (5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. 

4. Szociális szolgáltatások 

21. § 

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásként az 

önkormányzat falugondnoki szolgáltatást, a Marcali Kistérségi Többcélú Társulással kötött ellátási 

szerződés alapján pedig étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, 

családsegítést, nappali ellátást, támogató szolgáltatást és közösségi ellátást biztosít. 

22. § 

(1) A falugondnoki szolgáltatás keretében az önkormányzat az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 39. § 

(1) a- b) pontjaiban, valamint cb) pontjában meghatározott alapfeladatokat, 39. § (2) bekezdésében 

meghatározott kiegészítő feladatokat, illetve a 39. § (3) bekezdésében meghatározott közvetett 

szolgáltatásokat látja el. 

(2) A falugondnoki szolgáltatás térítésmentes. 

23. § 

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Jelen rendeletben foglaltakat a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
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24. § 

Hatályát veszti a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet.  
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1. melléklet 

Települési lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelem 

1. Személyi adatok 

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

1.1.1. Neve: …..................................................................................................................................... 

1.1.2. Születési neve: …...................................................................................................................... 

1.1.3. Anyja neve: …........................................................................................................................... 

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): …....................................................................................... 

1.1.5. Lakóhelye: □ □ □ □ irányítószám ….......................................................................... település

   

…............................ ..utca/út/tér …........... házszám …......... épület/lépcsőház …............ emelet, ajtó

   

Tartózkodási helye: □ □ □ □ irányítószám …........................................................... település   

…............................. utca/út/tér …........... házszám …......... épület/lépcsőház ….. …....... emelet, ajtó 

1.1.6. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: □□□□□□ □□□ 

1.1.7. Állampolgársága: ….................................................................................................................. 

1.1.8. Telefonszám (nem kötelező megadni): …................................................................................. 

1.1.9. E-mail cím (nem kötelező megadni): …................................................................................. 

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. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 

 A B C D 

 Név   

(születési név) 

Születési helye, ideje   

(év, hó, nap) 

Anyja neve Társadalombiztosítási 

Azonosító   

Jele 

1     

2     

3     

4     
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5     

1.5. 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. 

2. Jövedelmi adatok   

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban: 

 A B C 

 A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élő 

további   

személyek 

1 Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 

származó   

ebből: közfoglalkoztatásból 

származó 

      

2 Társas és egyéni 

vállalkozásból, őstermelői, 

illetve szellemi és más önálló 

tevékenységből származó 

      

3 Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 

      

4 Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 

      

5 Önkormányzat, járási hivatal és 

munkaügyi szervek által 

folyósított ellátások 

      

6 Egyéb jövedelem       

7 Összes jövedelem       

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 települési lakhatási támogatást részben vagy 
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egészben a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (kódhordozó) formájában kell nyújtani, 

ideértve a készülék feltöltésének elektronikus úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is [Sávoly 

Község Önkormányzata Képviselő- testületének 6/2013. (IV.30.) önkormányzata rendelete 5/K. § (1) 

bekezdése]} 

4.2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):   

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

4.3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy   

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 szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához.   

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.   

 

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó), 

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.    
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2. melléklet 

A természetben nyújtott települési lakhatási támogatás folyósításához szükséges 

adatszolgáltatás formai követelményei 

A jegyző az adatokat táblázat formájában, *.xls, vagy *.csv kiterjesztésű állományként, az adatok 12. 

§ (2) bekezdés pontjai sorrendjének követésével küldi meg a szolgáltató számára. Az elektronikus 

adatállomány elnevezésének alsó vonalakkal elválasztva tartalmazza az önkormányzat és a 

szolgáltató megnevezését, az adatküldés dátumát, valamint az analitika kifejezést. Példa az állomány 

nevére: Önkormányzat neve_Szolgáltató neve_Adatszolgáltatás dátuma_analitika.xls 

(vagy .csv) 

  A 

támoga

tott 

szolgál

tatást 

igényb

e vevő 

A támogatásra jogosult lakcíme   A támogatás   

A 

hat

áro

-

   

zat

ot 

ho

zó 

sze

rv 

me

g-

   

ne

ve-

   

zés

e*

1 

A 

hatá

ro-

   

zat 

szá

ma* 

Ne

ve

* 

Sz

üle

-

   

tés

i 

ide

je* 

Irá

-

   

nyí

tó-

   

szá

m* 

He

lyi

-

   

ség

* 

Köz-

   

terület 

neve* 

Kö

z-

   

ter

üle

t 

jell

e-

   

ge

* 

Há

z-

   

szá

m* 

É

p

ü-

   

le

t 

L

ép

-

   

cs

ő-

   

há

z 

E

me

-

   

let 

A

jt

ó 

Fogyas

ztó 

azonos

ító*2 

Fogya

sztási

   

hely 

azono

sító*3 

Ke

zd

ő 

idő

-

   

po

nt-

   

ja* 

Vé

gs

ő 

idő

-

   

po

nt-

   

ja* 

Hav

i 

össz

ege

* 

Eset

i 

össz

ege

4 

Az 

eset

i 

össz

egg

el

   

érin

tett 

hón

apo

k5 

Tár

gy-

   

havi

   

utal

ás 

össz

e-

   

sen

* 

Re

nd-

   

kív

üli

   

me

g-

   

szü

n-

   

tet

és

   

dá-

   

tu-

   

ma

6 

Ab

a 

Ön

kor

-

   

má

ny-

   

123

4-

1/2

011

-

   

VI. 

Mi

nta 

Má

rta 

19

67.

   

05.

16 

81

27 

Ab

a 

Százs

zorszé

p 

utc

a 

12

3. 

2. B. 4. 1

5. 

AB123

45678

9 

123-

AB-

321 

20

12.

   

01.

01 

20

13.

   

01.

01 

2 

500 

Ft 

5 

000 

Ft 

201

2.01

-

   

201

2.02

. 

5 

000 

Ft 
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zat

a 

Ab

a 

Ön

kor

-

   

má

ny-

   

zat

a 

432

1-

1/2

011

-

   

VI. 

Pél

da 

Pét

er 

Pál 

19

48.

   

09.

28 

81

27 

Ab

a 

Rózsá

k 

ter

e 

5.     98765

4 

4567

A/123

45 

20

12.

   

03.

01 

20

13.

   

03.

01 

5 

600 

Ft 

  5 

600 

Ft 

20

12.

   

10.

11 

Ut

alá

s 

mi

nd-

   

öss

ze-

   

sen

7 

                   10 

600 

Ft 

 

*Kitöltése kötelező 

 

1 A határozatot hozó szerv megnevezése esetében elegendő a település (fővárosi kerület), továbbá 

az „Önkormányzata” kifejezés (pl: Aba Önkormányzata, Budapest XI. kerület Önkormányzata). 

 

2 A fogyasztó azonosító a szolgáltató által a fogyasztó személyének, vagy a fogyasztó és a szolgáltató 

között fennálló jogviszony egyértelmű beazonosítására vonatkozó adat, amely megtalálható a 

szolgáltató által kiállított számlán (számlakivonaton). (pl.: Fogyasztó azonosító, Ügyfélazonosító, 

Ügyfélszám, Ügyfélkód, Fizetőazonosító, Vevőkód, Szerződésszám, Szerződéses folyószámla 

azonosító). 

3 A fogyasztási hely a fogyasztó által részben vagy egészben lakás céljára használt ingatlan, ahol a 

fogyasztói berendezés(ek), továbbá mérőhely(ek) van(nak), vagy a szolgáltatás igénybevételének 

helye, vagy a szolgáltatás díját díjszétosztás nélkül fizető társasházi fogyasztói közösségek esetében 

az a közös tulajdonú helyiség, ahol a társasház fogyasztói berendezése, továbbá a mérőhely van. 

Ebben a mezőben a fogyasztási hely azonosításához szükséges információt kell megadni, amely 

megtalálható a szolgáltató által kiállított számlán (számlakivonaton), vagy leolvasható a fogyasztói 

berendezésről, vagy a mérőkészülékről. (Pl: Fogyasztási hely azonosító, POD = Mérési pont 

azonosító, Felhasználási hely azonosító, Hővételezési hely azonosító, Mérőkészülék gyári száma). 

4 Abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a tárgyhavi utalás összege eltér az „A támogatás havi 

összege” oszlopban feltüntetett adattól. Értékének meg kell egyeznie „A támogatás havi összegének” 

és „Az eseti összeggel érintett hónapok” számának szorzatával (pl: az 1. ügyfél esetében „A 

támogatás havi összege”: 2500 Ft, „Az eseti összeggel érintett hónapok” pedig: 2012.01-2012.02, 

azaz 2 hónap, vagyis „A támogatás eseti összege”: 2500 x 2 = 5000 Ft). 
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5 Amennyiben „A támogatás eseti összege” mező kitöltésre került, abban az esetben itt kell megadni 

azt az időtartamot (év, hónaptól év hónapig bontásban), amelyre vonatkozóan a támogatás eseti 

összege folyósításra került. 

6 Amennyiben a támogatásra való jogosultság a „A támogatás kezdő és végső időpontja” 

oszlopokban feltüntetett időtartamon belül megszűnt, úgy itt kell feltüntetni a támogatás tényleges 

megszűnésének időpontját (év, hónap, nap bontásban). 

7 Az „Utalás mindösszesen” sorban a szolgáltató számára az adott hónapban átutalandó összeget kell 

feltüntetni, amelynek meg kell egyeznie „A támogatás havi összegének”, illetve - ahol kitöltött - „A 

támogatás eseti összegének” összeadott értékével. Amennyiben az adott ügyfél esetében „A 

támogatás eseti összege” nem került kitöltésre, úgy ott „A támogatás havi összegét” kell figyelembe 

venni. (pl: az 1. ügyfélnél „A támogatás eseti összege”: 5000 Ft + a 2. ügyfélnél „A támogatás havi 

összege”: 5600 Ft, vagyis az „Utalás mindösszesen”: 5000 Ft + 5600 Ft = 10 600 Ft). 
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3. melléklet 

Jövedelemigazolás  

1. Munkavállaló neve: ………………………………………………………………… 

2. Lakcíme: ………………………………………………………………………………. 

3. Munkáltató neve: ………………………………………………………………………. 

4. Tárgyidőszak: 202......év ........... hó 1. naptól 202..... év ............... hó ............. napig 

5. Tárgyidőszakban kifizetett összeg- bruttó és nettó összegben 

5.1. Munkabér: 

5.2. Táppénz: 

5.3. GYED, GYES: 

5.4. Jutalom: 

5.5. Egyéb bérjellegű kifizetés: 

6. A 4. pont szerinti tárgyidőszakban kifizetett összeg havi átlaga: 

7. A 4. pont szerinti teljes tárgyidőszakban a letiltás összege: 

8. Jövedelemigazolás kelte: 

9. Munkáltató aláírása: 

10. Alulírott Kérelmező nyilatkozom, hogy a 4. pont szerinti tárgyidőszakban egyéb jövedelmem nem 

volt/ volt. (A megfelelő rész aláhúzandó.) 

11. Amennyiben egyéb jövedelmem volt, az nettó összegben 

11.1. Társas vállalkozásból: 

11.2. Egyéni vállalkozásból: 

11.3. Ingó, ingatlan vagyontárgyak értékesítéséből: 

11.4. Vagyoni értékű jog átruházásából: 

11.5. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátás (pl.: árvaellátás): 

11.6. Családtámogatási ellátások: 

11.7. Önkormányzat vagy Járási Hivatal által folyósított ellátások: 

11.8. Föld bérbeadásából származó jövedelem: 

11.9. Egyéb jövedelem: 
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12. Jövedelmemből tartásdíjat fizetek, melynek havi összege:............................Ft. 

13. Nyilatkozat kelte: 

14. Kérelmező aláírása:    
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4. melléklet 
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Végső előterjesztői indokolás 

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2022.(VI. 30.) önkormányzati rendelethez 

  

Tisztelt Képviselő-testület! 

  

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2013.(IV. 30.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Ör.) felülvizsgálata során az a döntés született, hogy érdemes e tárgykört új 

rendeletben szabályozni. Ezáltal az Ör. aktualizálása megtörténhetett. A jelenleg elfogadásra 

javasolt új szociális rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmában az Ör-rel azonos szabályokat 

tartalmaz, immár kezelhetőbb formátumban, áttekinthetőbb szerkezetben.  

A Rendeletet a kihirdetését követő napon javaslom hatályba léptetni.  

  

Marcali, 2022. június 28.  

  

                                                                                                              Bödőné dr. Molnár Irén 

                                                                                                                   címzetes főjegyző 
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

 

Rendelet-tervezet 

címe: 

 

a szociális ellátások helyi szabályairól   

 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket  

befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

Törvényi felhatalmazás alapján 

szükséges szociális rendeletet 

alkotni.   

 

tervezett szociálisan nehéz helyzetbe 

került családok, személyek 

támogatása 

tervezett nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:   

Törvényi felhatalmazás alapján kötelező jogalkotási tárgykör a szociális rendeletalkotás.  

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  

A rendelet megalkotásának elmaradása a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv eljárását vonhatná maga után. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

 

Személyi: 

 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre állnak Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 

 

 

 


