Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2016. (II.28.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem
helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 26. §-ában, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjaiban, a gyermekek
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében kapott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 4/2015.
(II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„(7) A lakószoba fogalmának meghatározására a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 91/A. §. 8.
pontja az irányadó.”

2. §

A rendelet 6. § (6) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A rendszeres települési támogatásként nyújtott ápolási díjat a kérelem benyújtásának napjától
egy évre kell megállapítani.”

3. §

A rendelet 5. alcíme helyébe a következő alcímcím lép:

„5. Lakbértámogatás
9. §

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)

Az önkormányzat lakbértámogatást állapít meg:
a)
az önkormányzat tulajdonában álló bérleményekben, illetve
b)
a nem önkormányzati vagy nem állami tulajdonú bérleményekben lakó
bérlő és vele egy háztartásban élő családtagjai részére szociális helyzetük alapján, a lakás bérleti
díjának viseléséhez.
A támogatás igényléséhez az 1. § (1) bekezdésben felsorolt igazolásokon kívül csatolnia kell:
a)
a bérleményre vonatkozó bérleti szerződés másolatát,
b)
a bérbeadó nyilatkozatát, illetve számlát a bérleti díj összegéről.
Lakbértámogatásra jogosult az a személy:
a)
akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő, vagy egyedül álló esetén
annak 300 %-át,
b)
a háztartás tagjai egyikének sincs az 1. § (6) bekezdésében meghatározott vagyona,
c)
a lakás lakószobáinak száma nem haladja meg:
ca) 1-3 fő esetén a 2 szobát,
cb) 4, vagy annál több fő esetén a 3 szobát,
d)
a lakásban életvitelszerűen lakik,
e)
a lakást még részben sem hasznosítja albérletbe adással, vállalkozási tevékenységgel,
f)
a bérleti jogviszony folytatására nem kötött tartási vagy életjáradéki szerződést.
A lakbértámogatás mértéke a lakbér 50%-a, maximum 20.000 Ft.
A lakbértámogatás összege közvetlenül a bérbeadó részére, de a bérlő javára kerül átutalásra.
Lakbértámogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a
lakásban élő személyek és háztartások számától.
A lakbértámogatást a kérelem benyújtásának napjától a bérleti szerződés lejártáig, legfeljebb a
tárgyév december 31. napjáig kell megállapítani.
A lakbértámogatásra való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi
jogosultság időtartama alatt, annak megszűnése előtt is benyújtható. Ebben az esetben az új
jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.
A lakbértámogatás folyósítása megszűnik, ha:
a)
a lakbértámogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama
alatt megváltozik,
b)
a lakásbérleti jogviszony megszűnik,

c)
d)

a jogosult meghal,
bérlő lakbérhátraléka a 3 hónapot meghaladja, kivéve ha az adósságkezelésre vonatkozó
együttműködési megállapodás megkötésre került.
(10) A változás, illetve a haláleset hónapjára járó lakbértámogatást az önkormányzat még teljes
összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítása a jogosult hónap utolsó napjával
megszüntetésre kerül.
(11) Az önkormányzat e rendelet 9. § (3) bekezdés d-f) pontjaiban meghatározottakat jogosult a
helyszínen ellenőrizni.”
4. §

A rendelet 6. melléklete helyébe az alábbi 6. melléklet lép:
„6. melléklet a 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjai az oktatási intézményekben

A.
Ellátási forma
1. Óvodai ellátás
2. Általános iskolai ebéd
3. Általános iskolai napközi
4. Általános iskolai kollégium
5. Középiskolai reggeli
6. Középiskolai ebéd
7. Középiskolai vacsora
8. Középiskolai kollégium
9.

5. §

B.
Megállapított térítési díj
293.-Ft/nap
243.- Ft/nap
359.- Ft/nap
581.- Ft/nap
170.- Ft/nap
265.- Ft/nap
222.- Ft/nap
657.- Ft/nap

A fenti díjak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.”

(1) E rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba, és 2016. március 2. napján hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a nem önkormányzati vagy nem állami tulajdonú bérleményekben lakó bérlők
részére nyújtható lakbértámogatás helyi szabályairól szóló 30/2009. (XII.10.) Ör. rendelet.
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