
A 4. napirendi ponthoz  
ELŐTERJESZTÉS 

 
Tárgy:    Javaslat a pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások helyi 

szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
Előterjesztő:  a jegyző  
 
Rendelet-tervezet: az előterjesztés melléklete  
 
Téma ismertetése:  
 
A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 
2011. szeptember 1. napjától számos ponton változott, mely szükségessé teszi a helyi rendelet 
módosítását. 
 
Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási 
tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvény 2011. szeptember 1-ei 
hatállyal átalakítja az Szt-ben foglalt lakásfenntartási támogatások rendszerét. A módosítás 
célja, hogy a szociális gáz-, és távhőtámogatás 2011. augusztus 31. napjától való megszűnése 
miatt a rászorulók kérelem alapján átkerülhetnek az önkormányzat által nyújtott új 
lakásfenntartási támogatás rendszerébe, amellyel egységessé válik a lakhatással kapcsolatos 
szociális ellátás rendszere. 
 
Önkormányzatunk jelenleg az Szt.-ben meghatározottak szerint normatív, valamint helyi 
lakásfenntartási támogatást (a továbbiakban: LFT)  is nyújt. 
 
Az új szabályozás az alábbiakban foglalható össze: 

1. Egységesen a jogosultsági jövedelem határokat az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 250 %-ában (71.250.-Ft) határozza meg a korábbi 150 % (42.750.-Ft) 
helyett. 

2. Eltörli a LFT költségének jövedelmen belüli arányára vonatkozó előírásokat. 
3. A jövedelemszámítás alapja a háztartás fogyasztási szerkezetét kifejező fogyasztási 

egység, az egy főre jutó jövedelem helyett, azaz a háztartás első nagykorú tagjának 
arányszáma 1,0, a második 0,9, minden további nagykorú arányszáma 0,8, a háztartás 
első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, és minden további 
kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. Pl:  egy 4 tagú család, 2 kiskorúval 
6.100.-Ft/hó támogatásra lesz jogosult.  

 
4. Bevezetésre kerül a vagyoni helyzet vizsgálata, a kérelemhez annyi vagyonnyilatkozat 

csatolása szükséges, ahány család a háztartásban együtt lakik.  
 
A lakásfenntartási támogatáson kívül módosításként szerepel az átmeneti segélyre vonatkozó 
rendelkezés is. Fontosnak tartjuk, hogy szigorítsunk a feltételrendszeren, ezért a rendkívüli 
indokolt eset fogalmaiban történtek módosítások, valamint az átmeneti segély maximálisan 
adható összege ezért 50.000 Ft-ban került előterjesztésre.  
 
A fentiek alapján és egyéb célszerű módosításokat is alkalmazva szükséges a rendeletünkben 
foglalt helyi lakásfenntartási támogatás feltételének szabályozása is, mert a törvény szerint az 



önkormányzat rendelete az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-ánál 
alacsonyabb jövedelmet jogosultsági feltételként nem írhat elő.  

A normatív lakásfenntartási támogatás az alábbiak szerint alakul a törvény szerint, 
majd egy példával szemléltetem: 

 
Lakásfenntartási támogatás (normatív)  

1 lakásra 1 lakásfenntartási jár és csak 1 személynek  
 
FOGALMA:  A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak 
az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos 
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.  

 
FOLYÓSÍTÁSI FORMÁI:  A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális 
ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell 
nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb 
mértékben veszélyezteti. 

 
JOGOSULTAK KÖRE:   Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, 
akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250 Ft), és a háztartás tagjai 
egyikének sincs vagyona.  

 
VAGYON:  az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek 

- külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege A 855.000 Ft – ot, vagy 
- együttes forgalmi értéke a 2.280.000 Ft-ot  

meghaladja.  
 
NEM VAGYON:  az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a 
vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a 
mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.  
 
EGY FOGYASZTÁSI EGYSÉGRE JUTÓ HAVI JÖVEDELEM:  a háztartás 
összjövedelmének * fogyasztási egységek összegének hányadosa.  
 
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. 
 

FOGYASZTÁSI EGYSÉG NÖVEKED HET: 
(2b) Ha a háztartás 

a) (2a) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy 
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 

b) (2a) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi 
pótlékot folyósítanak, 
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 
 



(2c) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot, a 
nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-
del növekszik. 
 

A LAKÁSFENNTARTÁS ELISMERT HAVI KÖLTSÉGE  az elismert lakásnagyság és 
az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata.  

 
EGY NÉGYZETMÉTERRE JUTÓ ELISMERT HAVI KÖLTSÉG ÖSSZE GE: 450 Ft. 

 
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 jogosult által lakott lakás nagysága. 

 
A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS EGY HÓNAPRA JUTÓ ÖSSZE GE 

 
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 
legkisebb összegének 50%-át, azaz a 14.250 Ft-ot, 

 
vagy  

 
b) a lakásfenntartás 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 nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra 
kerekítve kell meghatározni. 

 
TM KISZÁMÍTÁSA  a következő módon történik: 

 
TM = 0,3- 

 J-0,5 
NYM 
───── 

   
x 0,15, 

   NYM   
ahol a J a jogosult háztartásában egy főre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni. 

 
JOGOSULTSÁGI IDŐSZAK:  1 év.  
 

PÉLDA LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA:  
 

1. A család összjövedelme: 105.200 Ft (nettó jövedelemmel kell számolni, a kérelem 
beadását megelőző hónap szerintivel)  
 

2. Háztartás létszáma 3 fő, fogyasztási egység tekintetében ez az alábbi:  
a. 1 felnőtt (anya): 1 egység 
b. 1 kiskorú (gyermek): 0,8 egység 



c. 1 kiskorú (gyermek): 0,8 egység 
 

3. Tegyük fel, hogy egyedül neveli a gyermeket és magasabb összegű családi pótlékban 
részesül, így az egység 0,2-vel nő. Az anyánál 0,2-vel, mivel egyedül neveli, a 
gyermekek tekintetében is 0,2 – 0,2 – vel, mivel mindkét gyermekek után a példa 
alapján magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak.  
 

4. Egy fogyasztási egységre jutó jövedelem: 105.200 Ft / 3,2 = 32.875 Ft / fogyasztási 
egység (3,2 = 1 + 0,8 + 0,8 + 0,2 + 0,2 + 0,2)  

 
5. 3 főnél az elismert lakásnagyság 55 m2.  

 
6. Lakásfenntartási támogatás kiszámítása 

a. 55 m2 * 450 Ft = 24.750 Ft * 30% = 7.425 Ft lenne, ha nem haladná meg az 
egy fogyasztási egységre jutó jövedelem (4.pont) az öregségi nyugdíjminimum 
50%-át, azaz a 14.250 Ft-ot, DE MIVEL MEGHALADJA, mivel 32.875 Ft > 
14.250 Ft, ezért a b. pont szerint kerül megállapításra (ha jogosult rá)  

b. 24.750 Ft * 0,2 = 4.950 Ft, 100 Ft-ra kerekítve = 5.000 Ft/hó.  
 
A b. pontban a 0,2 szám az nem a fogyasztási egységek növekedésének 
arányszáma, hanem a TM , ami az alábbiak szerint jött ki:  
 
0,2 = 0,3 – (32.875 – 14.250) / 28.500 * 0,15  

 
Kérelmet a Polgármesteri Hivatalban a kis asztalon kihelyezett mappákból lehet elvenni, vagy 
letölthető a www.monostorpalyi.hu honlapról is.  
 
Jogszabályi háttér:  
A rendelet-tervezet fejrészében található jogszabályok.  
 
A döntés anyagi kihatása:  
Az átmeneti segély végett lehet változás a kiadásokban, viszont a szigorításokkal az 
előirányzat szintjét tartani lehet.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosítást megtárgyalni, javaslataikkal 
kiegészíteni, és elfogadni szíveskedjenek.  
 

A rendelet-tervezet elfogadása minősített többséget igényel.  
 
 
Monostorpályi, 2011. október 6.  
 
      Tisztelettel: 
 
         Juhász Péter  

    jegyző   


