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Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2019. (V.01.) számú önkormányzati rendelete  

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.28.)  

rendelet módosításáról 

 

Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 32.§. (2) 

bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeltet alkotja:  

 

1.§.  

 

7.§.  helyében a következő rendelkezés lép 

 

(1) Települési lakhatási támogatásra jogosult az a szociálisan rászoruló háztartás, melynek jelentős havi 

lakásfenntartási kiadásai vannak és teljesülnek az e rendeletben meghatározott egyéb feltételek.  

(2) A kérelmezőnek számlával kell igazolnia a lakásfenntartási kiadásait, amelyekről szóló számlákat a 

4.§ (3) bekezdésben foglaltakon túl a kérelemhez csatolni kell. 

(3) A kérelem elbírálásakor figyelembe vehető lakásfenntartási kiadások: a villanyáram, víz- és 

gázfogyasztás, a csatornahasználat díja, a szemétszállítási díj, és a tüzelőanyag ára. 

(4) A települési lakhatási támogatást rendszeres települési támogatás formájában kell nyújtani. A 

támogatást havi rendszerességgel 6 hónapra lehet megállapítani. 

(5) A jegyző lakhatási támogatást nyújthat annak a személynek, akinek a jövedelme nem haladja meg az 

öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 250%-át 

(6) Az egyszemélyes háztartás, ahol a jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 

mindenkori legkisebb összegének 200%-át havi 1000,-Ft kiegészítő lakhatási támogatásra jogosult.   

(7) Egy háztartásban élő személynek csak azok számítanak, akik ténylegesen, életvitelszerűen  

      az adott lakásban élnek.   

(8) A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege 

 a.) egyszemélyes háztartás esetén 4.000,-Ft  

 b.) két fős háztartás esetén 5.000 Ft 

 c.) három fős háztartás esetén 6.000 Ft 

 d.) négy fős háztartás esetén 7.000 Ft 

 e.) öt fős, vagy attól több személyből álló háztartás esetén 8.000 Ft. 

(9)  A (3) bekezdésben felsorolt rendszeres kiadás a kérelem benyújtását megelőző hónap   

számlájával, ennek hiányában a szolgáltató által kiállított, a fogyasztói hely beazonosítására alkalmas 

igazolással vagy befizetést igazoló elismervénnyel kell igazolni. 

2. §. 

 

1. számú melléklet helyébe a következő rendelkezés lép 

 

E rendelet 1. számú melléklete.   

 

3.§ 

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

Drégelypalánk, 2019. május 1. 

 

 

Dombai Gábor       Polyákné Sipos Klára 

polgármester                  jegyző 
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1 .  s zá mú  me l l ék l e t  

Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal 

2646 Drégelypalánk Rákóczi út 1.  

KÉRELEM  

a lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatás megállapítására 

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 

1.1.6. Tartózkodási helye: ………….irányítószám .................................................................... település 

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

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám) : ……….…………………………………… 

1.1.8. Adóazonosítószám: .......................................................................................................................... 

1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ......................................................................................... 

1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): .......................................................................................... 

1.2. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő. 

1.3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 

 

  Név/Születési név/rokoni kapcsolat  Születési helye, ideje  Anyja neve TAJ száma  

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.      

7.      

 
 

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 
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 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 és munkaügyi szervek 

által folyósított ellátások 
            

 6.  Egyéb jövedelem             

 7.  Összes jövedelem             

3. Lakásviszonyok 
3.1.  A lakásban tartózkodás jogcíme: ................................................................. 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek,  

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
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 kérelemhez csatolni kell:  

 kérelem benyújtását megelőző hónap számlájával, ennek hiányában a szolgáltató által kiállított, a fogyasztói hely 

beazonosítására alkalmas igazolással vagy befizetést igazoló elismervényt  
 jövedelemigazolást 

 

 

 

 

 

 

 

 


