Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2011.(VIII.31.)
Rendelete
A szociális ellátásokról szóló 3/2009.(I.28.) számú rendelet módosításáról

Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Törvény 16.§. /1/ bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló többször módosított 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: SzT), valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvényben kapott
felhatalmazás alapján az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló 3/2009.(01.28..) rendelet ( a továbbiakban:. Rendelet) módosításáról az
alábbi rendeletet alkotja.

1.§
A Rendelet 13.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ Helyi lakásfenntartási támogatás
13. §
(1) Helyi lakásfenntartási támogatás nyújtható annak a személynek, akinek a
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%-át és a lakásfenntartás elismert havi költsége a
háztartás havi jövedelmének 30%-át meghaladja.
(2) A támogatás bármilyen jogcímen – így különösen tulajdonos, bérlő, albérlő,
lakáshasználó, haszonélvező – igényelhető.
(3) Nem állapítható meg helyi lakásfenntartási támogatás,
a) ha a háztartás bármely tagja a Szt. 4.§ (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott vagyonnal rendelkezik,
b) ha a lakásra tartási, életjáradéki, öröklési szerződést kötöttek,
c) ha a kérelmező vagy a vele egy lakásban lakó másik személy normatív vagy
adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatásra jogosult.”
(4) A lakásfenntartás elismert havi költsége: a támogatás szempontjából elismert
lakásnagyság mértékének és az egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi fenntartási
költségnek a szorzata.
(5) A helyi lakásfenntartás esetében az egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi
fenntartási költség 450.-Ft.
(6) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a.) ha a háztartásban egy személy lakik
35 m2
b.) ha a háztartásban két személy lakik
45 m2
c.) ha a háztartásban három személy lakik 55 m2
d.) ha a háztartásban négy személy lakik
65 m2

e.) ha a háztartásban négy személynél több lakik, a d.) pontban meghatározott
lakásnagyság, és minden további személy után 5-5 m2
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(7) A támogatás csak akkor állapítható meg, ha a háztartásban élők
a) jövedelmi viszonyaikat,
b) vagyoni körülményeiket,
c) lakásuk alapterületének nagyságát igazolják.
(8) A támogatás iránti kérelem a polgármesteri hivatalban használatos
formanyomtatványon igényelhető, személyesen, postán, vagy meghatalmazott útján.
A kérelemhez mellékelni kell a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 20.§-ában felsorolt
iratokat.
(9) A helyi lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.
A kérelem az év folyamán bármikor benyújtható.
(10) A támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani.

2.§

A Rendelet 14.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„14. §
(1)

A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege. 2.500,-Ft.

(2) A támogatást havonta, a fogyasztói szám megjelölésével elsősorban a kérelmező által
megjelölt közüzemi, illetve egyéb szolgáltatást nyújtó szervnek kell átutalni. Lakossági
folyószámlára történő utalásra kizárólag akkor van mód, ha a kérelmező hitelt
érdemlően bizonyítja, hogy a pénzintézetnek a közüzemi költségek átutalására
megbízást adott.
(3) A helyi lakásfenntartási támogatást meg kell szüntetni:
a) a jogosult halála esetén,
b) ha a jogosult lakóhelye megváltozik,
a változás hónapjának utolsó napjával.

3.§
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Styevó Gábor
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polgármester

Kihirdetési záradék:
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jegyző

jegyző

