
 

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 
15/2011. (X. 13.) önkormányzati rendelete  

a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.) 
önkormányzat rendelet módosításáról  

 
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (2) bekezdésben, a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38. § (9) bekezdése, az 50. 
§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdésben meghatározott 
feladatkörében eljárva,  
a pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló  
9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:  
  
1.§  (1) A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. 

(X. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Helyi rendelet) 3.§ helyébe az alábbi 3.§ lép:   
„3. § E rendelet alkalmazásában az alábbi felsorolást is figyelembe véve az Szt. 4.§-ában 
foglaltakat kell érteni. 
1. Nyugdíjminimum: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. 
2. Rendkívül indokolt eset: 
2.1. orvosi iratokkal alátámasztottan gyógyászati segédeszköz beszerzése, gyógykezelésre, ha 
a kérelmező nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal, 
2.2. elemi kár, baleset, 
2.4. egyedülálló és önhibáján kívül ellátatlan személy, 
2.5. orvosi vélemény alapján a kérelmező közös háztartásában élő közeli hozzátartozók 
valamelyikének esetében hirtelen fellépő, és kórházi ápolást igénylő betegsége, továbbá súlyos 
vagy életveszélyes sérüléssel járó balesete, 
2.6. kérelmező közös háztartásában élő közeli hozzátartozók estében a családfenntartó közeli 
hozzátartozó halála. 
3. Használó: tulajdonos, haszonélvező, bérlő, albérlő, szívességi lakáshasználó. 
4. Lakásfenntartás elismert havi költsége: az Szt. 38. § (3) bekezdése szerint meghatározott 
költség. 
5. Önkormányzat: Monostorpályi Község Önkormányzata. 
6. Együttműködésre kijelölt szerv: Hosszúpályi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. 
7. Szolgáltató: közüzemi – és közszolgáltatási szolgáltatást végző szerv.” 

 
(2) A Helyi rendelet 10.§ helyébe az alábbi 10.§ lép:  

 
„10.§ Költségként a kérelem benyújtását megelőző egy év: 

a) lakbér vagy albérleti díj, 
b) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete, 
c) közös költség, 
d) csatornahasználati, szennyvízszállítási díj, 
e) szemétszállítás költsége, 
f) villanyáram, 
g) víz, 
h) gáz, valamint 
i) tüzelőanyag számlával igazolt teljes költsége számolható el.” 

 
2.§  A Helyi rendelet 12. § helyébe az alábbi 12.§ lép:  
 

„12. § (1) Az Önkormányzat a helyi lakásfenntartási támogatást  
a) ellátások kiegészítéseként  
  aa) a normatív lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként, és  
  ab) az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy támogatása kiegészítéseként, és 
b) önálló ellátásként nyújtja.  



 

 

(2) Az önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, 
akinek a háztartásban az egy fogyasztási egységre számított havi jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.  
(3) Az önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatásnál figyelembe vehető 
költségek és a költségek igazolásának módja:  
a) a lakbér, illetve az albérleti díj, a költségek igazolása a lakásbérleti, illetve albérleti 
szerződéssel történik,  
b) a lakás célú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete, melyet a pénzintézet igazolásával kell 
tanúsítani,  
c) a közüzemi díjak – a településen közüzemi szolgáltatást végző szervek által kiállított 
közüzemi szándékkal kell igazolni  
d) egyedi fűtésű lakások esetén a fűtés költségek – a háztartási tüzelőanyagot forgalmazó által 
kiállított számlával kell igazolni.  
(4) Helyi lakásfenntartási támogatást minimum 2 hónapra, maximum 6 hónapra lehet 
megállapítani és a jogosultak részéről folyamatosan lehet igényelni.”   

 
3.§  A Helyi rendelet 14.§ és 17.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi 14. § és 17.§ lép:  
 

„14. § (1) Az Önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 
valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti 
segélyt nyújt. 
(2) Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, 
illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni.  
(3) Átmeneti segélyben lehet részesíteni azt a személyt 
a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 %-át 
b) egyedül élő esetén az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 300 %-át nem haladja meg.   
 
17. § (1) Az alkalmanként megállapított átmeneti segély összege esetenként 1.000 Ft-nál (azaz 
egyezer forintnál) kevesebb, és 25.000 Ft-nál (azaz Huszonötezer forintnál) több nem lehet.”  

 
4.§  E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Helyi rendelet 8 – 9.§-ai és a 32.§ -a hatályát 

veszti.   
 
5. §  Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát 

veszti.  
 
 
 

Szabó József sk 
polgármester   

Juhász Péter sk 
jegyző  

 
 
Jelen rendeletet 2011. október 13. napján kihirdettem.  
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jegyző  
 


