
Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének  
 

31/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete 
 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  
6/2007. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörben eljárva az alábbi rendeletet alkotja:  

 
1. § A rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 

Lakásfenntartási támogatás 
 
 
„15. §   (1)  Az önkormányzat az Szt. 38. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott helyi 
 lakásfenntartási támogatást nyújt a következők szerint a jogosultsági feltételek  
 fennállása esetén. 

(2)  A helyi lakásfenntartási támogatás annak a személynek állapítható meg, akinek 
a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 260 %-át és a háztartás 
tagjai egyikének sincs vagyona. 

(3)  A helyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozóan az Szt. 38. § (2a)-(2c) bekez- 
déseiben meghatározott szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

(4) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert költsége  
az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó költség szorzata. Az egy 
négyzetméterre jutó elismert havi lakásfenntartási költség összege 2011. évben 
450 Ft. Az elismert lakásnagyság mértékére az Szt. 38. § (4) bekezdésében 
meghatározott rendelkezések alkalmazandók. 

(5) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összegének megállapításához 
az Szt. 38. § (6)-(7) bekezdésének rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

(6) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmeket a polgármesteri hivatalba 
lehet folyamatosan, határidő nélkül benyújtani. 

(7) A helyi lakásfenntartási támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának 
első napjától illeti meg, a támogatást utólag tárgyhót követő 5 napjáig kell 
folyósítani. 

(8) A helyi lakásfenntartási támogatás megállapításának időtartama megegyezik az 
Szt. 38. § (8) bekezdésében meghatározott időtartammal. 

 
 
2. § A rendelet 17. § (1) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„17. §   (1) Az önkormányzat szociális segélyként utazási támogatást nyújt a helyi  

tömegközlekedésben érvényes kedvezményes bérletjegy árának erejéig azoknak a 
celldömölki állandó lakcímű lakosoknak, akik 65 év alatti rokkantsági és öregségi 



nyugdíjasok, amennyiben a családjukban az egy főre jutó havi nettó jövedelem 
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át. 
 

(4) A kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek 
 csatolni kell a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó, a saját és 

családja jövedelméről szóló igazolást, 
 a nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek a rokkantságot megállapító 

alapdokumentumot, illetve a nyugdíjigazolvány másolatát, 
 be kell mutatni az életkor megállapítására alkalmas személyi iratot 

utazási támogatást a kedvezményes nyugdíjas bérlet megvásárlására fordította, 
kivéve a 2011. évet, melyben ezen tényt a második negyedévtől kell igazolni.” 

 
 

3. § Ez a rendelet 2011. szeptember 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
 
Celldömölk, 2011. augusztus 31. 
 
 
 
 
 
 

  Fehér László      Baranyai Attiláné dr.  
  polgármester                          jegyző 

 
 


