
Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének   
9 / 2011. ( X.26. ) önkormányzati rendelete 

 
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szól 4/ 2009. ( III.12.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról 
 

 
Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 4/2009.(III.12.) önkormányzati rendeltét (továbbiakban: R.) az alábbiak 
szerint módosítja: 
 

1.§ 
 
 
(1)  Az R. 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 

11. §. 
Lakásfenntartási támogatás 

 
(1) A lakásfenntartási támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület a 
polgármesterre ruházza át.  
 
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete önálló ellátásként helyi lakásfenntartási támogatást 
biztosít annak a személynek, akinek 

a) a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 260 %-át, és 

b) a háztartásában a lakásfenntartás elismert havi költsége meghaladja a háztartás havi 
összjövedelmének 30 %-át. 
 
 
(3) Az (2) bekezdés b) pontja szerint elismert havi költségek 

a) lakbér vagy albérleti díj,  
b) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete,  
c) szemétszállítás költsége,  
d) villanyáram költsége, 
e) víz-és gázfogyasztás díja, 
f) tüzelőanyag költsége. 

 
(4) A (3) bekezdésben meghatározott költségek számításánál irányadó időszak a kérelem 
benyújtását megelőző félév. A költségek számításánál a kérelem benyújtásának hónapját 
figyelmen kívül kell hagyni. 
 
(5) A (3) bekezdés szerinti elismert havi költséget 

a) a (3) bekezdés a) pontja esetén a lakásbérleti vagy albérleti szerződéssel, 
b) a (3) bekezdés b) pontja esetén a pénzintézet igazolásával, 
c) a (3) bekezdés c), d), e)  pontja esetén a közüzemi szolgáltatást végző szervek által 

kiállított közüzemi számlákkal, 
d) a (3) bekezdés f) pontja esetén a háztartási tüzelőanyagot forgalmazó által kiállított 

számlával 
kell igazolni. 



 
(6) A kérelmező csak akkor jogosult a támogatásra, ha a (3) bekezdés szerinti havi költségeit 
a (5) bekezdés szerint igazolja, vagy a nem igazolt költségek tekintetében nyilatkozik arról, 
hogy azok tekintetében tartozása, díjhátraléka van. 
 
(7) Az (2) bekezdésben meghatározott helyi lakásfenntartási támogatást egy határozattal 
maximum 12 hónapra lehet megállapítani.  
 
(8) Az (2) bekezdés szerinti támogatás összege havi 2500 Ft. 
 
(9) A támogatást a kérelem benyújtásának hónapjára kell első alkalommal, teljes összegben 
megállapítani. 
 

2. §. 
 
 
(1)  E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
(2) Rendelkezéseit a 2011. augusztus 31-ét követő eljárásokban kell alkalmazni. 
 
 
Tarnaméra, 2011. október 26. 
 
 
           Tímár László                                                          Vargáné Tóth Márta 
           polgármester                                                                  körjegyző 
 
 
 
Záradék: 
A rendelet 2011. ………………….. napján kihirdetve. 
 
                                                                                Vargáné Tóth Márta 
                                                                                            körjegyző   

 
 
 
 
 


