Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2016. (VII.2.) önkormányzati rendelete
a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 6/2016. (II.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 19. § (2) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

A lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 6/2016. (II.28.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 5. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„g)
akinél a családban a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző 6 havi jövedelem alapján
számított egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem meghaladja a gyermek(é/ei)t egyedül
nevelő szülő esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum hétszeresét, egyéb esetekben
ötszörösét;

2. §

A rendelet 5. § i)- j) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„i)
akinek az önkormányzattal, az önkormányzat intézményével vagy az önkormányzat többségi
tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel szemben lejárt tartozása vagy adóhátraléka van;
vagy
j)
lakásépítés esetén, aki a kérelem benyújtásakor használatbavételi engedéllyel rendelkezik,
vagy azt a kérelem elbírálásáig megszerzi.”

3. §

A rendelet 5. § k) pontja törlésre kerül.

4. §

A rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § Letelepedési támogatás a 4. §-ban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtható
Oroszlány város közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó
szervezet, intézmény munkavállalója részére.”

5. §

A rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § Letelepedési támogatásban részesíthető az, akinek a támogatás iránti kérelem benyújtását
megelőző 6 havi jövedelem alapján számított egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme
meghaladja az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét.”

6. §

A rendelet 16. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (1)
A Letelepedési támogatás összege 1.000.000,- Ft.
(2)
A Letelepedési támogatás visszafizetésének időtartama legfeljebb 10 év.”

7. §

E rendelet 2016. július 4. napján lép hatályba, és 2016. július 5. napján hatályát veszti.
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