
 

Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 

 

 

Nagyfüged Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. 

évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés (8a) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) 

bekezdés b) pontjában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében,   45. § (2) 

bekezdésében, 47. §. (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról a következőket rendeli el: 

 

I. fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

1. A rendelet célja 

 

1. § 

 

A rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 

(továbbiakban: Szt.) és a végrehajtására kiadott jogszabályok alapján szabályozza a Képviselő-

testület hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátásokat, az önkormányzat által nyújtható 

támogatásokat. 

 

2. A rendelet hatálya 

 

2. § 

 

E rendelet hatálya kiterjed Nagyfüged Község Önkormányzata közigazgatási területén állandó 

lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, az Szt. 3. § (1)-(2) bekezdéseiben, 3. § (3) 

bekezdésének a) pontjában meghatározott természetes személyekre. 

 

 

3. § 

 

(1) E rendelet alkalmazásában: 

 

a)    idős személy, idős házaspár: aki a kérelem benyújtásának időpontjában 62. életévét 

betöltötte, házastársak esetén mindkét fél. 

b)    nyugdíjas házaspár: a házastársak mindegyike a kérelem benyújtásának időpontjában 

nyugdíjszerű ellátásban részesül. 

c) súlyos létfenntartási gond: az alapvető szükségletek kielégítését jelentős mértékben 

veszélyeztető rendkívüli helyzet, vagy állapot. A súlyos létfenntartási gond megállapítása 

mérlegelési jogkörben a képviselő-testület hatásköre. 

d) család: a természetes személyek érzelmi és gazdasági közösségét megvalósító olyan 

kapcsolatrendszer, amelynek alapja a házasság, a bejegyzett élettársi kapcsolat, vagy az 

élettársi kapcsolat, vagy egyenesági rokoni kapcsolat, vagy a családbafogadó gyámság.  

 



e) háztartás: együtt lakó, együtt fogyasztó, a megélhetési költségeiket együttesen viselő 

természetes személyek csoportja, akik általában, de nem feltétlenül állnak egymással 

hozzátartozói viszonyban. 

f) hozzátartozó:  a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a 

nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér; az élettárs, az 

egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér 

házastársa. 

 

(2)    Az e rendeletben nem szabályozott fogalmakra az Szt. szabályai az irányadók. 

 

 

4. § 

 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iránti kérelmeket e rendelet mellékleteiben 

meghatározott formanyomtatványokon a Nagyfügedi Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: 

Hivatal) lehet benyújtani. 

 

5. § 

 

(1) Az e rendeletben szabályozott települési eseti ellátás, települési eseti ellátás, a kamatmentes 

kölcsönként nyújtott település támogatás iránti kérelmek elbírálása, valamint a köztemetés elrendelése 

a Polgármester átruházott hatáskörébe tartozik. 

 

(2)  Az e rendeletben szabályozott települési lakásfenntartási ellátás iránti kérelmek elbírálása, az 

ellátások megszüntetése a Jegyző átruházott hatáskörébe tartozik. 

 

 

5/A. § 

 

A polgármester és a jegyző a hatáskörükbe átruházott ellátások vonatkozásában hozott döntéseikről 

szükség szerint kötelesek tájékoztatni a Szociális Bizottságot. 

 

 

6. § 

 

(1)  Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iránti kérelem tartalmi elemeit e rendelet 

mellékleteiben meghatározott kérelem formanyomtatványok tartalmazzák. 

 

(2)  Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátás iránti kérelemnek részét képezi a 

kérelmező és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó személyek jövedelmi helyzetére 

vonatkozó jövedelemnyilatkozat, melynek mellékletét képezi a jövedelem típusának megfelelő 

igazolás vagy annak fénymásolata. 

 

(3) A települési támogatás, rendkívüli települési támogatás iránti kérelem formanyomtatvány részét 

képezi a vagyonnyilatkozat, melyben kérelmezőnek nyilatkozni kell a saját és a vele közös 

háztartásban élő közeli hozzátartozó személyek vagyoni helyzetére vonatkozóan. 

 

(4) Nem állapítható meg e rendeletben szabályozott szociális ellátás annak a személynek, aki az Szt. 

4.§ (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott vagyonnal rendelkezik 

     

(5) Az e rendeletben szabályozott ellátások egymástól függetlenül megállapíthatóak. 

 



(6)  A 12. § (1) bekezdésében meghatározott rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez 

csatolni kell a (2)-(3) bekezdésben foglaltakon túl a temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele 

azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát, továbbá az 

elhunyt személy – kivéve, ha a haláleset Nagyfüged község közigazgatási területén történt – halotti 

anyakönyvi kivonatát fénymásolatban. 

 

(7) Az ellátások kifizetése elsősorban átutalás útján történik, a házipénztáron keresztül történő 

kifizetésre csak abban az esetben van mód, ha a kérelmező nem rendelkezik bankszámlával. 

 

(8) A rendszeres ellátások kifizetéséről a hatáskör gyakorlója utólag, minden hónap 5. napjáig, eseti 

ellátások esetében a kérelem elbírálásától számított nyolc napon belül gondoskodik. 

 

(9) Rendszeres ellátás esetén a jogosultság kezdő hónapjában teljes havi ellátást kell folyósítani. 

 

(10) Azonos típusú települési vagy rendkívüli települési támogatás ugyanazon lakcím vonatkozásában 

egyidejűleg csak egy fő részére állapítható meg. 

 

 

7. § 

 

(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátás iránti kérelem elbírálása 

előtt környezettanulmány készíthető a kérelmező és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók 

szociális helyzetéről. A környezettanulmány a készítés napjától számított hat hónapig érvényes. 

 

(2) Amennyiben az elvégzett környezettanulmány alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a 

jövedelemnyilatkozatban foglaltakat az eljáró hatóság vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott 

lakás, illetve saját és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában álló vagyon 

fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. 

 

 

8. § 

 

(1) Az Szt.-ben vagy e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy a jogszabályok 

megsértésével nyújtott szociális ellátás megszüntetésére, visszafizetés elrendelésére az Szt. 17. § 

(1)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.  

 

(2) Nem tekinthető rosszhiszeműnek az ellátást jogosulatlanul igénybe vevő, ha körülményei 

változását, amelyek az ellátás megszüntetésére vezettek, 15 napon belül bejelentette az ellátást 

megállapító hatóságnál. 

 

(3) A megtérítés összegét a Polgármester méltányosságból elengedheti annak a megtérítésre 

kötelezett személynek, akinél az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum összegét nem haladja meg. 

 

(4) A megtérítés összegét a Polgármester méltányosságból felére csökkentheti annak a megtérítésre 

kötelezett személynek, akinél az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum 120 %-át nem haladja meg. 

 

(5) Az elrendelt megtérítés összegét és annak visszafizetését a Nagyfüged Községi Önkormányzata 

nyilvántartja. 

 

(6) Az e rendeletben nyújtott ellátások tekintetében az Szt. 17/A.§ az irányadó. 

 



 

 

 

 

 

II. fejezet 

 

Pénzbeli szociális ellátások 

 

1. Települési támogatás 

 

Települési lakásfenntartási ellátás 

 

9. § 

 

(1) Települési támogatás keretében lakásfenntartási ellátás nyújtható a szociálisan rászoruló 

háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres 

kiadásaik viseléséhez. Az ellátás az 1. melléklet szerinti nyomtatványon igényelhető, amelyhez 

csatolni szükséges a kérelmezett közszolgáltatáshoz kapcsolódó eredeti közüzemi számlát.  

 

(2)  A villanyáram-, a víz-, a gázfogyasztás, a hulladékszállítási közszolgáltatási díj mérsékléséhez 

lakásfenntartási ellátás nyújtható annak a személynek, akinek a háztartásában az egy fogyasztási 

egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

200%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi 

jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének 

hányadosával. Az ellátást az veheti igénybe, akinek az adott ingatlanba a közszolgáltatásról kiállított 

számla a nevére szól. 

 

(3) A lakásfenntartási ellátás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson 

belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol 

 

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, 

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, 

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, 

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, 

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. 

 

(4)  Ha a háztartás 

 

a) (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy 

fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 

b) (3) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi 

pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 

 

(5) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a nevelőszülőt - 

él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 

 

(6) A lakásfenntartási ellátás, mint települési támogatást a benyújtást követő hónap első napjától 

számított egy évre kell megállapítani. 

 

 

 

 



(7) A települési lakásfenntartási ellátás összege legfeljebb háromezer forint. 

 

(8) A lakásfenntartási ellátás meg kell szüntetni: 

 

a) a támogatásra jogosult kérelmére, a kérelem benyújtása hónapjának utolsó napjával, 

b) ha a kérelmező a lakást részben, vagy egészben nem lakás céljára használja, vagy a 

lakás használatát másnak átengedi, vagy a lakásban nem él életvitelszerűen, a változás 

bekövetkezése hónapjának utolsó napjával, 

c) amennyiben a támogatásra jogosult személy a jogosultsági feltételeiben bekövetkezett 

változást a bekövetkezés napjától számított 15 napon belül nem jelenti be az 

önkormányzatnak, az arról való hivatalos tudomásszerzés hónapjának utolsó napjával, 

d) a kérelmező halála esetén, a haláleset bekövetkezése hónapjának utolsó napjával. 

 

(9)  Amennyiben a lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet  a (8) bekezdés c) pontjában szereplő 

okból meg kell szünteti, úgy ugyanazon lakásra vonatkozóan a döntés jogerőre emelkedésétől 

számított három hónapon belül a háztartás bármely tagja által benyújtott normatív lakásfenntartási 

támogatás iránti kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye. 

 

(10) Lakásfenntartási ellátás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a 

lakásban élő személyek és háztartások számától. 

 

 

2. Rendkívüli települési támogatás 

 

2.1. Eseti települési ellátás 

 

10. § 

 

(1) Eseti települési ellátás nyújtható annak a szociálisan rászoruló, létfenntartásáról más módon 

gondoskodni nem tudó 

 

a) családnak, ahol az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 130 %-át, (37.050) 

b) egyedülállónak, akinek a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 180 %-át, (51.300) 

c) idős házaspárnak, nyugdíjas házaspárnak, gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő, 

unokáját vagy unokáit egyedül nevelő törvényes képviselőnek, ahol az egy főre jutó havi 

jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, (42.750) 

d) egyedülálló idős személynek, akinek a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 220 %-át (62.700) 

 

nem haladja meg, és a kérelmezőnek, valamint a vele egy háztartásban élők egyikének sincs 

vagyona. 

 

(2) Az (1) bekezdés tekintetében a létfenntartást veszélyeztető élethelyzetnek, valamint időszakosan 

vagy tartósan fennálló létfenntartási gondnak különösen az Szt. 45.§ (4) bekezdésében meghatározott 

feltételek fennállását kell tekinteni. 

 

(3) Eseti települési ellátásban ugyanaz a létfenntartási gondokkal küzdő család vagy egyedül élő 

személy egy naptári évben legfeljebb harmincezer forintig részesülhet azzal, hogy a települési ellátás 

összege  negyedévenként nem haladhatja meg a tízezer forintot. 

 



(4) Súlyos létfenntartási gondokkal küzdő család részére, a képviselő-testület döntése alapján a 

települési ellátás e rendelet 10. § (3) bekezdésében meghatározott egy naptári évben adható 

legmagasabb összege (30.000.- Ft) egy összegben is kifizethető. 

 

(4) Az ellátás a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon igényelhető. 

 

 

2.2 Települési temetési ellátás 

 

11. § 

 

(1) Települési temetési ellátás keretében elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való 

hozzájárulás nyújtható annak, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, függetlenül attól, 

hogy az elhunyt személy tartására köteles volt-e vagy sem, és a temetési költségek viselése a saját, 

illetve családja létfenntartását veszélyezteti és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. 

 

(2) A hozzájárulás összege, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 600 %-át nem haladja meg, urnás temetés esetén 15 ezer forint, 

koporsós temetés esetén 18 ezer forint. 

 

(3) A hozzájárulás a temetés időpontjától számított 90 napon belül kérelmezhető. 

 

 

2.3. Kamatmentes kölcsönként nyújtott települési támogatás 

 

12.§ 

 

(1) Eseti települési ellátás helyett kamatmentes kölcsönként nyújtott települési támogatás is 

igényelhető, amennyiben a 10.§ (1) bekezdés szerinti jogosult és a 10.§ (3) bekezdése szerinti 

10.000.- Ft összeg a rendkívüli élethelyzetből eredő kiadásokra nem elegendő. 

 

(2) A kamatmentes kölcsönként nyújtott települési támogatás biztosításához a hatáskör gyakorlója 

hatósági szerződést köt a kérelmezővel. 

 

(3) A kamatmentes kölcsönként nyújtott települési támogatás egy személynek, vagy családnak 

legfeljebb egy évre adható és összege legfeljebb 200.000 forint lehet. 

 

(4) A kamatmentes kölcsön visszafizetésének biztosítékaként az önkormányzat javára – a kölcsön 

összegének erejéig és visszafizetésének időtartamára – jelzálogjogot kell bejegyeztetni az ingatlan-

nyilvántartásban a kölcsönigénylő tulajdonában lévő ingatlanra. 

 

(5) Az ellátás a naptári évben egy alkalommal igényelhető. 

 

(6 )Amennyiben az ellátott a visszafizetési kötelezettséggel késedelembe esik, a kamatmentes 

kölcsönként nyújtott települési támogatásban részesülő ellátott háztartásában élő személyek 

mindaddig nem vehetnek igénybe  további települési támogatást, amíg a tartozás vissza nem fizetésre 

kerül az önkormányzat részére. 

 

 

 

 

 



(7) A kamatmentes kölcsönként nyújtott települési támogatás iránti kérelem elutasítható, ha a 

visszafizetés a kérelmező és családja jövedelmi helyzete miatt nem tekinthető biztosítottnak. 

 

(8) A kamatmentes kölcsönként nyújtott települési támogatás megállapítása közjegyzői tartozás 

elismerő okirat csatolásához köthető. 

 

 

3. Köztemetés 

 

13. § 

 

A köztemetés költségeinek megtérítése alól az eltemettetésre köteles személy – kivéve, aki a temetést 

szerződésben vállalta, vagy akit arra az elhunyt végrendelete kötelez – mentesíthető, ha családjában 

az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, 

egyedül élő esetén 150 % -át nem haladja meg, feltéve, hogy kérelmező és családja lakásán felül 

további, az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt összeghatárt meghaladó vagyonnal nem 

rendelkezik. 

 

4. Egyszeri települési támogatások 

 

14. §
1
 

 
(1) A Képviselő-testület a tárgyév szeptember vagy október hónapjában, a Nagyfüged Község 

közigazgatási területén tárgyév szeptember 1. napján állandó bejelentett lakóhellyel, vagy ennek 

hiányában igazolható (bérleti szerződés, vagy egyéb, a használat jogcímét alátámasztó dokumentum 

bemutatása) tartózkodási hellyel rendelkező lakosoknak a tulajdonukban, illetve használatukban álló 

nagyfügedi lakóingatlanok fenntartási költségeihez való hozzájárulásként hivatalból indult eljárásban, 

egyszeri települési támogatást nyújthat. 

 
(2) Az ingatlan használatának jogosultságát, kétség esetén a Nagyfügedi Közös Önkormányzati 

Hivatal köztisztviselője, vagy családgondozó ellenőrizheti. A támogatást a jogosultak csak egy ingatlan 

után vehetik igénybe. 

 

(3) Ingatlanonként csak egy települési támogatás fizethető ki, amennyiben több család tartózkodik 

jogszerűen az ingatlanon belül, a támogatás összegét meg kell osztani. 

 

(4) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás tárgyévi összegét a Képviselő-testület a tárgyév 

augusztusi vagy szeptemberi ülésén külön döntésében határozza meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Módosította: Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. (VIII.1.) önkormányzati 

rendelete a pénzbeli és szociális ellátásokról szóló 3/2017.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról. 

Hatályos: 2019. augusztus 02. napjától. 



15. § 

 

(1)
2
 A képviselő-testület beiskolázási segélyt nyújthat a Nagyfügeden állandó lakóhellyel, vagy ennek 

hiányában bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező általános iskolás és a középiskolás tanulóknak, 

valamint azoknak a főiskolai, vagy egyetemi hallgatóinak, akik nem részesültek Bursa Hungarica 

ösztöndíjban, részt vesznek az Arany János tehetséggondozó programban, illetve rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben. 

 

(2)
3
 Beiskolázási segély a tanulói, vagy hallgatói jogviszony igazolása benyújtása mellett adható. 

 

(3)
4
 A beiskolázási segély összege tárgyában a képviselő – testület dönt, a tárgyévi költségvetés 

ismerete függvényében. 

 

(4)  A képviselő-testület a beiskolázási segély megállapításának hatáskörét átruházza a 

polgármesterre. 

 

(5) A beiskolázási segély megállapításához a kérelmezőnek csatolnia kell a tanuló, vagy hallgató 

tanulói, hallgatói jogviszonyát igazoló dokumentumot. 

 

(6) A polgármester a beiskolázási segély megállapítását elutasítja, amennyiben az önkormányzat 

tárgyévi költségvetésében erre meghatározott összeg kimerült. 

 

 

III. Fejezet 

 

A szociális szolgáltatások 

 

16. § 

 

A szociális szolgáltatások 

 

(1) A képviselő-testület a házi segítségnyújtás, étkeztetés és családsegítés szociális 

alapszolgáltatásokat az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás útján 

biztosítja. 

 

(1a) Szociális étkeztetés az Szt. 62. §-ában foglaltak szerint, az (1b) bekezdésben foglaltak 

alkalmazásával biztosított. 

 

(1b) Ezen ellátás vonatkozásában szociálisan rászorult az a személy (ellátott), aki 

 

                   a.) nyugellátásban vagy 

                   b.) rehabilitációs ellátásban részesül. 

 

                                                           
2
 Módosította: Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017. (XI.1.) önkormányzati 

rendelete a pénzbeli és szociális ellátásokról szóló 3/2017.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról. 

Hatályos: 2017. november 02. napjától 
3
 Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017. (XI.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli 

és szociális ellátásokról szóló 3/2017.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
4
 Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017. (XI.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli 

és szociális ellátásokról szóló 3/2017.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról 



(2) Az Szt. 92.§ (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Abasár Község Önkormányzat Képviselő-

testülete alkot rendeletet. 

 

(3) A Képviselő-testület az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

szakfeladatainak éves térítési díjának megállapításához végzett önköltségszámításról, a fizetendő 

személyi térítési díjakról külön határozatban rendelkezik. A Képviselő-testület a számított önköltség és 

a személyi térítési díj közötti különbséget átvállalja, a különbözetet kedvezményként biztosítja a 

település saját ellátottjai részére. 

 

 

 

IV. fejezet 

 

Záró rendelkezések 

 

17. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról 

szóló 7/2015.(V.28.) rendelete. 

 

(3) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépése után benyújtott kérelmekre kell alkalmazni. 

 

(4) E rendelet alapján nem állapítható meg települési támogatás keretében lakásfenntartási támogatás a 

kérelmezőnek, az Szt. alapján megállapított lakásfenntartási támogatás tekintetében a jogosultság 

határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig. 

 

Nagyfüged, 2017. február 15. 

 

 

Juhász Jánosné                                          dr. Horváth Csilla 

                          polgármester                                                       jegyző 

 

 

 

Záradék: A rendelet kihirdetve: 2017. február 16. 

 

 

dr. Horváth Csilla 

         jegyző 

 


