Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testülete
Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének
4/2004.(II.17) Ör. számú rendelete
a 22/2003.(X.30.) Ör. számú,
Szécsény város szociális- és gyermekvédelmi támogatások
ellátási rendjérıl szóló rendelet módosítására
Szécsény Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Magyar Köztársaság
2004. évi költségvetésérıl és az államháztartás hároméves kereteirıl szóló 2003. évi
CXVI. tv. 88. § (1)-(3) bekezdései alapján, a 108. § (3) bekezdésében megfogalmazott
kötelezettségének eleget téve a szociális ellátások rendjérıl szóló 22/2003.(X.30.)
Ör.számú rendeletének (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeltet alkotja:
1. §
A R. 3. § d) pont helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„3.§ d) közeli hozzátartozó, ha az Sztv. másként nem rendelkezik: a házastárs, az
élettárs, a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, illetve a 23
évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat folytató, 25 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem
rendelkezı felsıoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató,
valamint korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetıleg a testi,
érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos vérszerinti, örökbefogadott,
illetve nevelt gyermek. 18 életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a
vérszerinti és az örökbefogadó szülı, illetve a szülı házastársa, vagy élettársa.”
2. §
A R. 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„6. § Lakásfenntartási támogatás
(1) Az önkormányzat a lakásfenntartási támogatás megállapításával hozzájárul a
lakhatás feltételeinek megırzéséhez. Lakásfenntartási támogatás adható annak,
aki e rendeletben szabályozott feltételeknek megfelel, és lakáshasznosításból
származó jövedelemmel nem rendelkezik.
Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható
meg, függetlenül a lakásban élı személyek és háztartások számától. Külön
lakásnak kell tekinteni a társbérletet, albérletet és a jogerıs bírói határozattal
megosztott lakrészt.
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(2)

A városban elismert minimális lakásnagyság mértéke:
a./ 1 – 3 személyig 60 m2
b./ 4
személyig 80 m2
minden további személy után félszobát nem haladhatja meg.
A (2) bekezdés alkalmazásában az egy lakószoba meghaladja a 12 m2-t és nem
haladja meg a 20 m2-t, a félszoba alapterülete a 6 m2-t meghaladja, de nem
haladja meg a 12 m2-t.

(3)

Lakásfenntartási támogatás az alábbi jogcímen adható:
a./ Lakásfenntartási költségek csökkentésére, ahol a lakásfenntartás indokolt
költségei a háztartás havi összjövedelmének 35 %-át meghaladja.
b./ Főtési költségek csökkentésére, ha a főtési költség a háztartás havi
összjövedelmének 25-%-át meghaladja.
Lakásfenntartási támogatás csak egy jogcímen igényelhetı.

(4) Lakásfenntartási támogatás az alább meghatározott esetekben nyújtható:
A (3) bekezdés alkalmazásában azoknak a háztartásoknak, ahol a kérelmezı és
vele együtt lakó hozzátartozók jövedelme alapján számított egy fıre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás havi költsége a háztartás
havi összjövedelmének 35 %-át meghaladja, főtési támogatás esetén a 25 %-át.
A feltéteknek együttesen kell fennállniuk.
(5) Lakásfenntartás elfogadható költségei:
- lakbér,
- albérleti díj bérleti szerzıdés alapján,
- közös költség,
- szemétszállítási díj költsége,
- vízfogyasztás 2 m3/hó/fı,
- csatornadíj,
- villanyszámla, maximum 150 kW/hó,
- főtési díj: hıtárolós kályha esetén maximum 550 kW/hó,
- gázfogyasztás költsége, maximum 400 m3/hó,
- lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztése,
- hagyományos főtési mód esetén kézpénzben, ami maximum 10 q
tüzelıanyag/hó.
(6) A lakásfenntartási támogatás egy évre, a főtési támogatás egy főtési szezonra
(október 15-tıl április 15-ig) szól. A lakásfenntartási támogatás összege 2.500
Ft/hó.
(7) Az igénylı a kérelem benyújtásakor köteles benyújtani, és a kérelemhez
mellékelni, a kérelem benyújtásának idıpontját megelızı utolsó három havi
számlákat, illetve egyéb bizonylatokat. Három hónapot meghaladó hátralék
esetén a kérelemhez csatolni kell a tartozás megfizetésére vonatkozóan a
szolgáltatóval, üzemeltetıvel kötött megállapodás egy példányát.
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(8) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem a Polgármesteri Hivatal Igazgatási,
Szociális és Gyámhatósági Osztályán nyújtható be. A támogatást tárgyhó 25-éig
kell folyósítani, illetve a határozatban megjelölt támogatást a szolgáltató, az
üzemeltetı, bérbeadó illetve a pénzintézet számlájára kell közvetlenül átutalni.
(9) A támogatás folyósítását meg kell szüntetni:
a./ a jogosult kérelmére,
b./ akinek lakás hasznosításából jövedelme származik,
c./ életvitele nem a kérelemben szereplı bejelentett lakáshoz kötıdik,
d./ ha a jogosult elhunyt.”
2. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévı
ügyekre 2004. január 1-jéig visszamenıleg kell alkalmazni.
Szécsény, 2004. február 16.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes fıjegyzı
A rendelet kihirdetve:
Szécsény, 2004. február 17.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes fıjegyzı

Dr. Serfızıné
dr. Fábián Erzsébet
polgármester

