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Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 1. § (2) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében, a 

32. § (3) bekezdésében, az 58/B. § (2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésének g) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket 

rendeli el: 

1. § 

 

A szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 9. § (2)-(4) bekezdései 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„9. § 

 (2) A lakhatás elősegítése érdekében települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a 

személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs 

vagyona, továbbá a lakásfenntartáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásai a háztartás egy főre 

jutó jövedelme összegének 20%-át meghaladják.  

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában lakásfenntartáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásnak 

minősül az elektromos áram, a víz-, a csatorna-, a gázszolgáltatás, a tüzelőanyag (szén, 

tűzifa) költsége, a szemétszállítás díja, a kérelmező által használt ingatlan albérleti díja, 

továbbá a lakáscélú kölcsön törlesztő részlete. 

(4) Az elektromos áram, a víz-, a csatorna-, a gázszolgáltatás, és a szemétszállítás költségét a 

kérelmező vagy a háztartás más tagja nevére szóló, 3 hónapnál nem régebbi eredeti számla, a 

tüzelőanyag költségét a kérelmező vagy a háztartás más tagja nevére szóló, 3 hónapnál nem 

régebbi eredeti számla vagy a tüzelőanyag költségének összegét tanúsító egyéb bizonylat 

(szerződés, nyugta, stb.), az albérleti díjat vagy a lakáscélú kölcsön törlesztő részletét a 

hatályos kölcsönszerződés bemutatásával kell igazolni.” 

 

2.§ 

 

Ez a rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben 

alkalmazni kell. 

 

Kovács György     dr. Sátor Vera 

polgármester               jegyző 

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK: 

A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 

Nagydorog, 2015. április 29. 

dr. Sátor Vera 

       jegyző 
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