Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
12/2011. (IX.28.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben
nyújtott ellátásokról szóló többször módosított
3/2007. (II.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

1. §
Az 1. § (1)-(2)-(3) bekezdés e) pontja a rendelet kihirdetésének napján hatályát veszti.

2. §
A 2. § d) pontja a rendelet kihirdetésének napján hatályát veszti.

3. §
A 3. §, 4 § a rendelet kihirdetésének napján hatályát veszti.

4. §
Az 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Lakásfenntartási támogatás
(1) Apátfalva Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,
szóló törvényben meghatározott lakásfenntartási támogatástól függeltenűl kiegészítő
ellátásként lakásfenntartási támogatást nyújt annak a személynek, akinek:
a) a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 255 %-át és
b) a háztartás egyik tagja sem rendelkezik vagyonnal és
c) a háztartás egy évre vonatkozó tényleges költségeinek 1/12 eléri vagy
meghaladja a közös háztartásban élők havonkénti össz jövedelmének 30 %-át.
(2) Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megállapításakor a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározottakat kell
figyelembe venni.

5. §
A 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A lakásfenntartási kiadások körében figyelembe kell venni a lakbért, a lakáscélú
pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, a szemétszállítás költségeit, a villanyáram, a
víz és gázfogyasztás, valamint a tüzelőanyag költségeit.
(2) A kérelem beadását megelőző 12 hónapra vonatkozó lakásfenntartási kiadásokat a
pénzintézet és a szolgáltatók által kiállított igazolással vagy a közüzemi számlák és
befizetési bizonylatokkal kell igazolni.
(3) A lakásfenntartási támogatás havi összege 2.500,-Ft.

(4) A lakásfenntartási támogatást elsősorban a közüzemi szolgáltatóhoz kell teljesíteni.
(5) Tűzifa és szén estén az éves támogatás előre egy összegben is nyújtható természetbeni
formában.

6. §
A 7. § helyébe a következő rendelkezés lép
(1)

A kérelmet a pénzintézeti kölcsönre vonatkozó szerződésben szereplő személy, a
számlatulajdonos vagy a szolgáltatási díj fizetésére kötelezett személy nyújthatja
be.

(2)

A támogatás iránti kérelmet az év során folyamatosan a normatív lakásfenntartási
támogatással egy időben lehet benyújtani.

(3)

A támogatást 1 évre kell megállapítani.

(4)

Nem jogosult lakásfenntartási támogatásra az a személy, aki a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott adósságkezelési
szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásra jogosult.

7. §
A 16/A § (2) bekezdés b) pontja és (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház Családsegítő Szolgálatával.
(2) Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház Családsegítő Szolgálatával
magába foglalja:
a) a regisztrációt,
b) a folyamatos kapcsolattartást,
c) a személyre szabott együttműködési program kidolgozását (képesítés fejlesztés,
alapfokú iskolai végzettség elvégzése, munkaképesség csökkenés elbírálásán való
részvétel).

8. §
A 17. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeit a képviselő-testület minden évben a
decemberi soros képviselő-testületi ülésén állapítja meg a temetési tevékenységet ellátó
szervezetek által közölt összegeket figyelembe véve.
A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés
költségének 10 %-nál.

9. §
2

A 18. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
A köztemetés elrendelésénél az Sztv. 48. § (1) bekezdésében foglaltakat kell figyelembe
venni.

10 §
A 19. § (4) bekezdés a rendelet kihirdetésének napján hatályát veszti.

11. §
A 20/A (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A gyógyfürdő ellátás támogatásra jogosult az az apátfalvi lakos, aki makói gyógyfürdő által
nyújtott társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyfürdő ellátást vesz igénybe.

12. §
A 24. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
Jövedelmi, vagyoni körülmények tisztázása végzett az önkormányzat megkereséssel élhet a
NAV, a MÁK, a NYUFIG, a földhivatal és a munkáltató felé saját nyilvántartásait is igénybe
veheti.

13. §
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszi az 1. § (1)-(2)
bekezdése, a (3) bekezdés e) pontja, a 2. § d) pontja, a 3. §, 4 §, 5. §, 6. §, 7. §, 17. § (3)
bekezdése, 16/A. § (2) bekezdés b) pont, (4) bekezdés, 17. § (3) bekezdés, 18. § (1) bekezdés,
19. § (4) bekezdése, 20/A. § (1) bekezdése, 24. § (1) bekezdése.

Varga Péter
polgármester

Sajtos László
jegyző
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP
I. társadalmi hatásai: a lakosság tájékoztatása a rendelettervezet alapján biztosított.
II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs.
III. költségvetési hatásai: a kiegészítő lakásfenntartási támogatás kiadása az önkormányzat
költségvetését terheli.
IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs.
V. egészségi következményei: a lakásfenntartási támogatással nő a megfelelő hőmérsékletre
felfűtött lakások száma, így várhatóan csökken meghűléses megbetegedések száma.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a rászorulók két lakásfenntartási kérelmet,
normatív és kiegészítő lakásfenntartás iránti kérelmet nyújthatják be, így két határozatot kell
hozni.
VII. megalkotásának szükségessége: a kérelmek kedvező elbírálása esetén csökken a
rászorulók lakásfenntartási kiadásai.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a helyi lakásfenntartási
kiegészítő támogatás iránti kérelmeket helyi rendelet hiánya miatt nem lehetne elbírálni.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a
feltételek biztosítottak a pénzügyi kivételével, amelyet az önkormányzatnak kell
kigazdálkodni a saját bevételi forrásaiból.
Apátfalva, 2011. szeptember 28.
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