TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2019. (VII.2.) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26.§-ában,
32.§ (3) bekezdésében, 45.§-ában, 58/B.§(2) bekezdésében, a 92.§(1) és (2) bekezdésében és a
132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a szociális igazgatásról
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2.§-ában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.§ (1) Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2015.(II.27.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§ (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jogosult számára
a) települési támogatást,
b) rendkívüli települési támogatást
állapít meg az Szt. 45.§-ában foglaltak figyelembevételével, valamint e rendeletben
meghatározottak szerint.
2.§ (1) Az R. 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.§ (1) A települési támogatás a lakhatás támogatása céljából nyújtható. A lakhatási
támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy
nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik
viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
(2) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-t, egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300%-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.
(3) A lakhatási támogatás 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) A lakhatási támogatás mértéke havi 5000.-Ft, egyedül élő esetében 8000.-Ft.
(5) A lakhatási támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult részére 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.
(6) A lakhatási támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától
egy év időtartamra kerül megállapításra.
(7) A lakhatási támogatás pénzbeli ellátásként nyújtható.

(8) A képviselő-testület az e rendeletben szabályozott települési támogatásként nyújtott
lakhatási támogatás megállapításának jogát a jegyzőre átruházza.”
3.§ Hatályát veszti az R.
a) 4/A. Egyéb települési támogatás alcíme és a 9/A.§-a,
b) 2. melléklete,
c) 3. melléklete.
4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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