
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő –testülete 10/2011.  (IX.27.) rendelete a rászorulók 
részére nyújtható pénzbeli és  természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

5/2011. (VI. 23.) számú rendelet módosításáról

Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 1990.  évi 
LXV. Törvény /továbbiakban: Ötv./16. §. (1) bekezdésében és az 1949. évi XX. Törvény 44/A. (2) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény  / továbbiakban: Szt./ 26. §; 32.§. (3) bekezdés, 35. § (2)  a 37/D. §. (3) 
bekezdés, 38. § (9) bekezdés, a 43/B. §.; 45. §. (2) bekezdés,47. § (2) bekezdés, 48. § (4) bekezdés 
és  az  50.  §.  (3)  bekezdés,  valamint  a  132.§.  (4),  valamint  a  közigazgatási  hatsági  eljárás  és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény  /továbbiakban: Ket/ 28/B. (2) 
bek. és 74.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §

Az 5/2011. (VI. 23.) KT rendelet /továbbiakban: rendelet/  5. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:

5.  §  (3)  Amennyiben  a  kérelmező  és  családtagjai,  illetve  a  háztartásban  élők  jövedelme 
kizárólag alkalmi munkákból származik, annak összegét saját nyilatkozattal kell igazolni a 
kérelem benyújtását megelőző 12 hónapra vonatkozólag. Nem alkalmazható ez a rendelkezés 
a rendszeres szociális segélyt, foglalkoztatást helyettesítő támogatást, valamint az időskorúak 
járadékát igénylő személyre vonatkozóan. (Szt. 10.§ (1) bek.) 

2. §

A rendelet az 5. § (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § (4) Amennyiben az adott ellátás hatáskörének gyakorlója vagy az ügyintéző indokoltnak 
tartja a jövedelemnyilatkozatban közölt adatok valódisága (jövedelem, családban élők száma) 
és a kérelmező általános szociális helyzete az alábbi módon ellenőrizhető (Ket. 31. § (2) bek.,  
50. §):

a. Az  önkormányzat  rendelkezésére  álló  adatok  felhasználásával 
(lakcímnyilvántartás, illetve egyéb nyilvántartások ellenőrzése)

b. Számlák bekérésével (vélelmezett jövedelem megállapításához)
c. Környezettanulmány készítésével
d. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal megkeresésével  (jövedelemre vonatkozóan,  

értékmegállapítások tekintetében)
e. illetékes  Körzeti  Földhivatal  megkeresésével  (Önkormányzat  által  

alkalmazott Takarnet szolgáltatás alkalmazásával)

3. §

A rendelet 6. § (4) b) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. § (4) Jegyző:
- időskorúak járadéka,
- alanyi ápolási díj /Szt. 41. § (1)/,
- fokozott mértékű ápolási díj /Szt. 43/A. §/,



- közgyógyellátás /alanyi, normatív, méltányossági/,
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása.
- Az aktív korúak ellátási kategóriáján belül:

- foglalkoztatást helyettesít  támogatástő , 
- rendszeres szociális segély.

4. §

A rendelet 11. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

11. § Az Szt. és az e rendelet alapján rendszeres ellátásban részesülő személy a jogosultság 
feltételeit  érintő  lényeges  tények,  körülmények  /pl.  az  Szt.  4.§.  (1)  bekezdés  b)  pontjában 
meghatározott vagyoni és jövedelmi helyzetben bekövetkezett változást / megváltozásáról köteles 
15 napon belül a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoportját értesíteni.

5. §

A rendelet 18. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

18.  §  A  jogosult  kérelmezők  számára  az  alábbi  szociális  rászorultságtól  függő  pénzbeli 
ellátások nyújthatók:

- időskorúak járadéka
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás
- rendszeres szociális segély
- normatív lakásfenntartási támogatás
- alanyi ápolási díj
- helyi lakásfenntartási támogatás
- fokozott mértékű ápolási díj
- egyszeri átmeneti segély
- időszakos átmeneti segély
- temetési segély.

6. §

A rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

22. § (2) Az a személy, akinek aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, az 
alábbi ellátásokra jogosult vagylagosan: 

- foglalkoztatást helyettesítő támogatás, vagy 
- rendszeres szociális segélyben részesülhet, vagy 
- közfoglalkoztatásban vehet részt.

7. §

A rendelet 25. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

25.§ (1) A települési  önkormányzat jegyzője foglalkoztatást helyettesítő támogatást állapít 
meg az Szt. 35. §-a alapján.



(2)  Az  aktív  korúak  ellátásán  belül,  a  foglalkoztatást  helyettesítő  támogatásra  való 
jogosultság  megállapításának  –  az  Szt.-ben  foglalt  feltételein  túl  -  a  kérelmező 
lakókörnyezetének rendezettsége is feltétel, melybe az alábbiak tartoznak:

a) A kérelmező által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje 
megfelelő, gaztól, hulladéktól és egyéb szennyező anyagtól mentes tisztán tartása

b) Kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, téli időszakban síkosság- és 
hómentesítése

c) Az  ingatlan  állagának  és  rendeltetésszerű  használhatóságának,  valamint 
higiénikus állapotának biztosítása.(Szt. 35. § (2) bek.)

(3) Fenti feltételek megfelelő teljesítésének ellenőrzésére, illetve környezettanulmány 
készítésére a Polgármesteri Hivatal jegyzője által kijelölt dolgozók jogosultak.

(4) Amennyiben  az  ellenőrzés  során  megállapításra  kerül,  hogy  a  kérelmező 
lakókörnyezetének rendezettsége nem a rendeletben előírtaknak megfelelő, úgy a 
kérelmezőt, illetve a jogosultat a jegyző 8 napos határidő tűzésével és a konkrét 
feladatok megjelölésével felszólítja a megfelelő állapot teljesítésére.

(5) A határidő eredménytelen elteltét  követően a jegyző az aktív korúak ellátására 
(foglalkoztatást helyettesítő támogatásra) irányuló kérelmét elutasítja, illetve a már 
megállapított ellátását megszünteti.(Szt. 36. (2) bek. d) pontja).

8. §

A rendelet 40. § (4) bekezdés b) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

40.  § (4)  b) családjában az egy fogyasztási  egységre jutó jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át, és…

9. §

A rendelet 40. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
40.  §  (7)  A  helyi  lakásfenntartási  támogatás  vonatkozásában  a  lakásfenntartás  havi 
költségének  számítása  és  az  egy  négyzetméterre  jutó  elismert  havi  költség  összege 
megegyezik az Szt. 38. § (3) bekezdésében foglaltakkal.

A  költség számításánál figyelembe kell venni legalább a : 

- lakbért vagy albérleti díjat,
- a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törleszt  részletét, ő
- a távh -szolgáltatási díjat, ő
- a közös költséget, a csatornahasználati díjat, 
- a szemétszállítás költségeit, valamint 
- a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás, valamint a tüzel anyag költségeit.ő



10. §

A rendelet mellékletei kiegészülnek a lakásfenntartási kérelemmel:

3. számú melléklet:
Báránd Község Önkormányzat
4161 Báránd, Kossuth tér 1.
Tel.: 54/466-030

NORMATÍV – HELYI  LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI 
KÉRELEM

A KÉRELMET NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL KELL KITÖLTENI

Név:______________________________________születéskori neve:________________

Születési hely, idő ____________________________Anyja neve:_____________________________

Családi állapota: _______________________Állampolgársága: magyar -  bevándorolt  - menekült

Állandó lakcíme: ___________________________________________________________________

Életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek ( megfelelő rész aláhúzandó )

Tartózkodási helye :_________________________________________________________________

TAJ szám: ______________________________      Telefonszám:________ 
________________

A támogatást az alábbi közüzemhez kérem utalni: □ E.On

E.On partnerszáma: _________________________________         ___________________________

E.On szerződéses folyószámlaszáma: _________________________________         _____________

Nyilatkozom, hogy a háztartásomban előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék
- felszerelésre került - nem került felszerelésre

(A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni!)

A lakás címe, melyre a támogatást igényelem: _________________________________ 

_____

Nyilatkozom, hogy a LAKÁS NAGYSÁGA: __________m2 Helyrajzi szám: ____ 

_________ 



Kérem a lakás nagyságának hitelt érdemlő módon történő igazolását!

         Nyilatkozom, hogy a lakásban (A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni!)

családtag - tulajdonos – albérlő – haszonélvező – egyéb:_________________-ként lakom.

Kérelmezővel közös háztartásban élők száma:_________fő

Kérelmezővel közös háztartásban élők adatai:

Név Rokoni
kapcsolat

Szül.
(év,hó,nap)

Munkahely,
iskola, óvoda

A LAKÁS ADATAI:

 A lakás alapterülete:………..m2

Szobáinak száma:……………..

Komfortfokozat: □ összkomfortos  □ komfortos  □ félkomfortos  □ komfort nélküli

Fűtés módja: □ gázfűtés  □ villanyfűtés  □ szén, fa fűtés  □ olajfűtés

A lakás az alábbi közművekkel rendelkezik: □ víz   □ gáz  □ villany  □ szemétszállítás 

Nem saját tulajdon esetén a tulajdonos neve, címe:……………………………………



JÖVEDELMI ADATOK

A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek a 
havi jövedelme forintban:

A jövedelem típusa Kérelmező Házastársa 
(élettársa) Gyermekei

1.Munkaviszonyból és más foglalkoz- 
tatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó
2.  Társas  és  egyéni  vállalkozásból, 
őstermelői,  illetve  szellemi  és  más 
önálló tevékenységből származó
3. Alkalmi munkavégzésből származó 

4. Táppénz, gyermek-gondozási 
támogatások 
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások
6.  Önkormányzat  és  munka-ügyi 
szervek által folyósított ellátások 
7. Egyéb jövedelem 

8. Összes jövedelem 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: .................. Ft/hó.

Jelen kérelemhez egyidejűleg csatolom:

- Jövedelemnyilatkozat, jövedelemről és rendszeres pénzellátásról szóló igazolás
- lakás alapterületét, lakáshasználat jogcímét igazoló okirat vagy annak fénymásolata
- annak a közüzemi költségnek az utolsó havi számlája, amely költséghez a lakásfenntartási 

támogatást kérem
- a 12 havi lakásfenntartási kiadásaimat igazoló számlák ( helyi lakásfenntartási támogatás 

iránti kérelem esetén)
-

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
*kérelmező:

életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész 
aláhúzandó)

*házastárs / élettárs: 
 életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek ,


a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
*Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és 
tartózkodási hellyel is rendelkezik.



Hozzájárulok, hogy a kérelemben feltüntetett alapvető személyi és lakcím adatokat a személyes adatok 
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv-ben előírtaknak, valamint 
az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék.

Tudomásul veszem, hogy az adatfelvétel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 18.§-a által előírt nyilvántartások vezetése miatt kötelező. A felvett adatokat a szociális 
hatáskört gyakorló szervek, a gyámügyi feladatokat ellátó szervek, a társadalombiztosítási igazgatási 
szervek,  az  igazságszolgáltatási  szervek,  a  katonai  igazgatási  szervek,  valamint  a  személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmények kezelhetik.

Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát a többször módosított 1993.  évi III.  tv. 10. § (7) 
bekezdése alapján az önkormányzat az állami adóhatóság útján, valamint a …/2011. (I.31.) ÖKT. rendelet 
4. § (7) bekezdésében foglaltak szerint munkáltató megkeresésével  és környezettanulmány készítésével 
ellenőrizheti. A valótlan adatok közlése után felvett támogatást köteles vagyok visszafizetni.

Báránd, 20…………….                

     ……………………………
kérelmező

TÁJÉKOZTATÓ  
(a kérelemhez mellékelni kell)

- a lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.

Kérelmező és vele együtt élő családtagra vonatkozóan.
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

- kérelmező személyi igazolványát, lakcímkártyáját,
- amennyiben az iratokat fénymásolatban csatolja, azok eredeti példányát.

A kérelemhez mellékelni kell:
- a lakásban lakó személyek kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelemigazolását 

(valamennyi jövedelemről)
- gyermekek részére bármilyen jogcímen folyósított ellátásról szóló igazolást(pl.családi pótlék,   

árvaellátás, gyermektartás)
társas, és egyéni vállalkozó esetében az APEH igazolása mellé csatolni kell a vállalkozó  
nyilatkozatát az utolsó 1 havi nettó átlagjövedelméről, 

- munkanélküli esetén a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy regisztrált munkanélküli, 
és elhelyezkedése érdekében együttműködik,

- egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelemről igazolás,
- 16 éven felüli gyermek iskolalátogatási igazolását,
- albérlet  esetén  az  albérleti  szerződés  másolatát,  szívességi  lakáshasználat  esetén  a  lakás 

tulajdonosának nyilatkozatát a szívességi lakáshasználatról,

Vagyonnyilatkozat



I. A kérelmező személyes adatai
Neve: ....................................................................................................................................................
................................................... 
Születési 
neve: .....................................................................................................................................................
.................................. 
Anyja 
neve: .....................................................................................................................................................
...................................... 
Születési hely, év, hó, 
nap: .......................................................................................................................................................
........... 
Lakóhely: ..............................................................................................................................................
.................................................. 
Tartózkodási 
hely: ......................................................................................................................................................
.......................... 
Társadalombiztosítási Azonosító 
Jele: .............................................................................................................................................. 
II. A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának vagyona

A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. 
város/község................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni 
hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:*.......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): 
címe: ....................... város/község.................................. út/utca.................... hsz. 
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:*.............................................. Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): 
megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ 
címe: ...................................... város/község........................... út/utca.................... hsz. 
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:*.............................................. Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... 
címe: ........................................ város/község.............................. út/utca.................... hsz. 
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:*.............................................. Ft
235  

II. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű:
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a) személygépkocsi: ......................................... típus.................. rendszám
a szerzés ideje: .............................................................
Becsült forgalmi érték:**......................................Ft
b) tehergépjármű, autóbusz: ................................ típus..................... rendszám
a szerzés ideje: .................................................................
Becsült forgalmi érték:**............................................Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban 
történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: .......... év.............................. hó............ nap
                                                                                                                                                     ..........
................

                                                                                                                                                           
aláírás
Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a 
vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, 
a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

11. §

(1) Jelen rendelet  kihirdetést követő nap lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) Jelen rendelettel nem érintett részeiben az 5/2011. (VI.23.) KT rendelet változatlan 
tartalommal hatályos.

Báránd, 2011. szeptember 27.

Kiss Sándor Dr. Kovács Miklós
polgármester jegyző
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