
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

11/2011. (X. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott 

szociális ellátásokról szóló 21/2004. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 
 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38. § (9) bekezdésében, az 1. § tekintetében a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

 

1. § Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzben és természetben 

nyújtott szociális ellátásokról szóló 21/2004. (VII. 5.) rendelete (a továbbiakban: Szr.) 4. 

§ (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: 

„c) az Szt. 50. § (1) bekezdésben meghatározott közgyógyellátással kapcsolatos 

eljárásokban”. 

 

2. § Az Szr. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„22. § (1) Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi lakásfenntartási 

támogatást önálló ellátásként nyújtja. 

(2) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, 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 támogatás havi összege a lakásfenntartás elismert 

havi költségének 20 %-a, de legalább 2500 Ft. A támogatás összegét 100 Ft-ra 

kerekítve kell megállapítani. 

(4) A helyi lakásfenntartási támogatás esetén a lakásfenntartás elismert havi 

költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség 

szorzata. 

(5) Az egy négyzetméterre jutó elismert költséget minden évben a helyi 

költségvetési rendelet határozza meg. 

(6) A helyi lakásfenntartási támogatás esetén az elismert lakásnagyság 

a) ha a háztartásban egy-két személy lakik: 60 m
2
 

b) ha a háztartásban három személy lakik: 80 m
2
 

c) ha a háztartásban négy személy lakik: 100 m
2
 

d) ha a háztartásban négy személynél több lakik, a c) pontban megjelölt 

lakásnagyság, és minden további személy után 20 -20 m
2
, de legfeljebb a 

jogosult által lakott lakás nagysága.” 

 

3. § Az Szr. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„23. § (1) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelem bármikor benyújtható. 

 (2) A helyi lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.” 

 

4. § (1) Hatályát veszti az Szr. 20-21. §-a, 24. §-a.  



 

5. § E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti.   

   

 

 

 

             Pék László      dr. Szabó Tímea 

            polgármester            körjegyző 

 

 

 

A kihirdetés napja: 2011. október 01. 

 

         dr. Szabó Tímea 

               körjegyző  

     


