
Nagyvarsány Község képviselő testületének 

14/2019 (XII.09.) számú önkormányzati rendelete. 

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2018 (V.03.) számú 

rendelet módosításáról. 

 

Nagyvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében és 132.§ (4) bekezdés g) 

pontjában, kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2018 (V.03.) számú 

rendelet –továbbiakban szociális rendelet- módosításáról a következőket rendeli el: 

 

 

1. § A szociális rendelet 2.§ (2) bekezdése az alábbiakra módosul 

„(2) A pénzbeli települési támogatás formái: 

a) települési létfenntartási támogatás 

b) időskorúak támogatása 

c) családok karácsonyi támogatása 

d) települési temetési támogatás 

e) települési lakásfenntartási támogatás.” 

 

2. § A szociális rendelet 6/A§-az alábbiakra módosul 

„6/A §. 

Időskorúak támogatása 
 

(1) A polgármester átruházott hatáskörben egy alkalommal 5000,-Ft/fő időskorúak támogatását 

adja az alábbi együttes feltételek teljesülése esetén: 

a) A kérelmező 65. életévét 2019.12.31 napjáig betöltötte vagy betölti. 

b) A kérelmező bejelentett állandó lakcíme Nagyvarsányban van, életvitelszerűen 

Nagyvarsányban él.  

c) A kérelmező jövedelme nyilatkozata alapján a 450.000,- forintot nem haladja meg. 

d) Kérelmet 2019.12.10-től 2019.12.13.-án 13.00 óráig benyújtja. A határidő elmulasztása 

jogvesztő” 

 

3.§ A szociális rendelet 6/B.§-az alábbiakra módosul: 

„6/B § 

Családok karácsonyi támogatása 

 

A polgármester átruházott hatáskörben, kérelemre egy alkalommal 5.000,- Ft/család, családok 

karácsonyi támogatását adja az alábbi együttes feltételek teljesülése esetén: 

a)  A kérelmező bejelentett állandó lakcíme Nagyvarsányban van, életvitelszerűen 

Nagyvarsányban él.  

b) Kérelmező jövedelméről nyilatkozik, családjában a jövedelem a 450.000,-Ft/hó/fő 

összeget nem haladja meg. 

c) Kérelmet 2019.12.10-től 2019.12.13.-án 13.00 óráig benyújtja. A határidő 

elmulasztása jogvesztő.” 

 

4. § A szociális rendelet 8.§-a az alábbiakra változik: 

„8. §. 

Települési lakásfenntartási támogatás 



(1) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a szociálisan rászoruló háztartás, 

melynek jelentős havi lakásfenntartási kiadásai vannak és teljesülnek az e rendeletben 

meghatározott egyéb feltételek. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult az a háztartás ahol a háztartásban az 

egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 75.000-forintot, és a háztartás tagjai egyikének sincs 

vagyona. 

(3) A kérelmezőnek a kérelemhez számlával igazolnia kell a havi lakásfenntartási kiadásait. 

(4) A kérelem elbírálásakor figyelembe vehető lakásfenntartási kiadások: a villanyáram, víz- és 

gázfogyasztás, a szemétszállítási díj. 

(5) A települési lakásfenntartási támogatást rendszeres települési támogatás formájában lehet 

nyújtani. A támogatást havi rendszerességgel, a kérelem benyújtását jelentő hónap első napjától 

a tárgyév végéig lehet megállapítani. 

(6) Az egy hónapra megállapított rendszeres települési lakásfenntartási támogatás maximális 

összege 3.000,-Ft.” 

 

5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba, és hatálybalépését követő nap 

hatályát veszti. 

 

 

 

    Tóth Sándor sk. .        Lévai Károly sk. 

      polgármester              jegyző  

-o- 

 

Ezt a rendeletet 2019. 12. 09. napján kihirdettem. 

 

 

        Dr. Nagy Zoltán sk. 

             aljegyző 

 


