Rendelet-tervezet
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2011. (XI.24.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló
8/2004.(07.22.) számú és a 11/2004.(IX:29..) számú rendelettel módosított
18/2006.(XII.29.) számú rendelet
módosításáról
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16.§(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott (továbbiakban: Szt.) felhatalmazás alapján
a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 18/2006.(XII-29.) számú rendelet
(továbbiakban: Ör.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§
Az Ör. Az alábbi rendelkezésekkel egészül ki.:
„1.§(1) Az önkormányzat az Szt. 38.§(9) bekezdése alapján önálló ellátásként lakásfenntartási
támogatást nyújt annak a személynek, aki lakással vagy nem lakás céljára szolgáló helyiséggel
rendelkezik, abban lakik és megfelel a 1.§-ban foglalat további támogatási feltételeknek.
(2) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy
fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 260%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
(3) A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a
társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(4) A támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az Szt. 38.§(4) bekezdésében
foglalt elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy
négyzetméterre jutó havi költség megegyezik a normatív lakásfenntartási támogatásnál
meghatározott költséggel.
(5) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege megegyezik a szociális törvényben
meghatározott minimum összeggel, amelyet egy évre kell megállapítani. A támogatás összege 2500Ft/hó.
(6) A támogatás esetében lakásfenntartási költségeken a lakbért vagy bérleti díjat, a lakáscélú
pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, a távhő-szolgáltatási díjat, a közös költséget, a csatorna
használati díjat, a szemétszállítás költségeit, valamint a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás,
valamint a tüzelőanyag költségeit kell érteni.
(7) A támogatás iránti kérelem a Polgármesteri Hivatalban az erre a célra rendszeresített
formanyomtatványon évente két alkalommal:
a) március 1-től – április 30-ig
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b) szeptember 1-től – november 30-ig terjedő időszakban nyújtható be.

(8) A támogatás folyósítása a jogosult vagy szolgáltatást végző részére a tárgyhót követő hónap 5.
napjáig történik.
(9) A támogatás elbírálásának és odaítélésének hatáskörét a Képviselő-testület a Szociális,
Egészségügyi Bizottság és Oktatási, Kulturális és Sportbizottságra ruházza át.

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Tóth Gábor
polgármester

Beke Andrea
jegyző

