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önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Zalaszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülte az Alaptörvény 32. Cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §, 132. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el 

 

 

1.§ 

 

Zalaszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások 

helyi szabályozásáról szóló 2/2015 (III.I.) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 

8. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

8. § (4) Lakhatási támogatás nyújtható annak a személynek, akinek a 

háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ( a továbbiakban: nyugdíjminimum) 

a  300 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. 

 

2.§ 

 

Rendelet 5§. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

5.§ (1)Az (1) bekezdésben foglalt lakhatási támogatás iránti kérelmet a 3. számú 

melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A benyújtott kérelemhez az 

1. számú melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot, és a 2. számú melléklet szerinti 

vagyonnyilatkozatot, ezen  túlmenően mellékelni kell a háztartás rezsiköltségét 

igazoló, a kérelem benyújtását megelőző, egy hónapnál nem régebbi számlákat, 

bizonylatokat, valamint a lakás használatának jogcímét alátámasztó iratot, így 

különösen bérleti szerződést, lízing szerződést, használati szerződést, 

lakáshasználatot megállapító jogerős bírósági határozatot. 



 

3.§ 

 

Rendelet 8§. (7) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

8§. (1) a) ha a háztartás rezsiköltsége és összjövedelmének aránya  25 %-35 % 

között van, 2500.-Ft, 

 

4.§ 

 

Rendelet 8§. (7) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

8§. (7) b) ha a háztartás rezsiköltsége és összjövedelmének aránya meghaladja a 

36 %-ot, de a 49%-ot nem éri el, 3500.-Ft, 

5.§ 

 

Rendelet 8 §. (7) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

8 §. (7) c) ha a rezsiköltsége és összjövedelmének aránya meghaladja a 50 %-ot, 

5000.-Ft. 

 

 

6.§ 

 

Rendelet 8 §. (10) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

8 §.(10) Lakhatási támogatásra nem jogosult, aki az Szt. alapján lakásfenntartási 

támogatásra jogosult, illetve az aki önkormányzati bérlakásban él. 

 

 

7.§ 

 

Rendelet 10 §. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

10 §. (1) ) Rendkívüli települési támogatás az alábbi esetekben állapítható 

meg: 

 

a) tartós, betegsége miatt egy hónapot meghaladó táppénzes állomány 

esetén, 

b) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzésére, gyógykezelésre, ha a 

kérelmező nem jogosult közgyógyellátásra, valamint nem részesül közgyógy 

támogatásban, 



c) elemi kár, baleset, hosszantartó súlyos betegség, haláleset esetén, 

            d)egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése esetén, 

 

 

8.§ 

 

Rendelet 10 §. (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

10 §. (2) Rendkívüli települési támogatás nyújtható annak, akinek családjában az 

egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 100%-át, egyedül 

élő esetében a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 130 %-át nem haladja  meg 

és nem rendelkezik az Szt-ben meghatározott vagyonnal. 

 

9.§ 

 

Rendelet 10 §. (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

10 §. (4) A rendkívüli települési támogatás összege egy alkalommal 2.000,- Ft-tól 

30.000,- Ftig terjedhet. Egy személy, illetőleg család részére kifizetett segély 

összege évente nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 250 %-át. 

 

10.§ 

 

Rendelet 10 §. (8) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

10 §. (8) Az 10 § (1) bekezdés b) pontjában foglalt kérelem esetén a (7) 

bekezdésben foglaltakon túl a kérelemhez csatolni kell a gyógyszerek, gyógyászati 

segédeszközök ellenértékét igazoló számlák másolatát is. 

 

 

 

11.§ 

 

 

1. Ez a rendelet 2015. december 1. napjától lép hatályba, rendelkezéseit ettől az 

időponttól az újonnan indult eljárásokra kell alkalmazni. 

2. Jelen rendelet a kihirdetést követő napon hatályát veszti. 

 

 

 



Zalaszántó, 2015. november 30. 

 

 

 

 

Dézsi Attila                                                                           dr. Bodnár Attila 

    polgármester                                                                        aljegyző 

 

 
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart! 
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