Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni ellátásokról szóló 3/2015.(II.
26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdés 8a pontjában megjelölt feladatkörében, Kiskunhalas Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 18/2014. ( XI.28) önkormányzati rendelet 30.§ (5) bekezdésben
meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottsága, Pénzügyi,
Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1.§
Az R. a következő 8/C-§ -sal egészül ki:
“ 8/C.§
Lakáskorszerűsítést, lakásfelújítást segítő szociális támogatás
(1) Lakhatási körülményeket segítő szociális támogatás (e § alkalmazásában továbbiakban
támogatás) nyújtható:
a) felújításhoz
b) korszerűsítéshez
(2) Támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező, illetve a családja jövedelmi viszonyait
figyelembe véve az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg:
a) a kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
(3) Az önkormányzat vissza nem térítendő lakhatási körülményeket segítő szociális
támogatást biztosíthat annak a személynek
a) akinek – szakmai véleménnyel alátámasztva – indokolt az ingatlana felújítása,
korszerűsítése és
b) az (1) bekezdés esetén akinek a lakás lakhatóságát lehetővé tévő támogatás
szükségességét alátámasztja a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal illetékes
szervezeti egysége és
c) az (1) bekezdés esetén a szociális rászorultsága okán saját erőből nem tudja vállalni a
lakhatása biztosítását, a szociális rászorultságot a (2) bekezdés alapján igazolja.
(4) A támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak természetben állapítható
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
(5) Nem nyújtható 8/C.§ (1) bekezdés a) b) pontjaiban megállapítható támogatás:
a) annak a személynek, családnak, akitől tanköteles korú gyermeke óvodai, iskolai
hiányzása miatt megvonták a családtámogatást vagy
b) aki öt éven belül már részesült a 8/C.§ alapján adható támogatásból
c) a képviselő-testület által lakástámogatás céljára biztosított éves keretösszeg kimerült,

d) a kérelmező és a vele együtt lakó személyek számát figyelembe véve a
jövedelemhatár a 8/C. §. (2) a bekezdésében meghatározott mértéket meghaladja.
(6) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a
támogatás nem kérhető.
(7) A 8/C. § (1) bekezdés a, b pontja esetében a támogatás összege maximum 100.000,forint, a támogatás formája természetbeni juttatás.
(8) A támogatás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell
előterjeszteni, melyhez csatolni kell
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
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(9)A támogatásra irányuló kérelmet a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal
Szociálpolitikai Csoportjához kell benyújtani. A Szociálpolitikai Csoport a kérelmet
döntéshez előkészíti és a kérelmeket a polgármester elé terjeszti.
(10) Helyszíni szemle
(a) A támogatás iránti kérelem elbírálását megelőzően a kérelmező vagyoni viszonyai,
lakáskörülményei tisztázása érdekében környezettanulmányt ( helyszíni szemlét ) kell
készíteni.
(b) A helyszíni szemlét a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai
Csoportja és a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály munkatársa az ügyfél előzetes
értesítése után tartja meg. Annak eredményéről és a várható költségekről véleményt
nyilvánít.
(c) Nem kell helyszíni szemlét tartani, ha a kérelemből és mellékleteiből megállapítható,
hogy az igénylővel szemben a 8/C. § (5) bekezdésében foglaltak kizáró okok
valamelyike áll fenn.
(d) A polgármester döntését a Szociálpolitikai Csoport hajtja végre.
2.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Kiskunhalas, 2016. április 28.

/:Fülöp Róbert:/
polgármester

/:Komlósné dr. Fekete Anikó:/
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal
hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.
Kiskunhalas, 2016. április 29.

/:Komlósné dr. Fekete Anikó:/
jegyző

