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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló
4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2)
bekezdésének, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésének, 45. §-ában és 134/E. §-ában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló
4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 4/2015. (II.
27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. § (4) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép.

„(4) Lakhatási támogatás akkor adható, ha a háztartásban élők egy főre jutó
jövedelme nem haladja meg több személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén a 250%-át, a (4/a) bekezdés
alapján megállapított esetben 350%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert
havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át eléri vagy meghaladja.”

(2) A Rendelet 10. §-a következő (4/a) bekezdéssel egészül ki.

„(4/a) Az az árvaellátásra jogosult gyermek vagy fiatal felnőtt, aki mindkét
szülőjét elvesztette, lakhatási támogatásban részesíthető.”

(3) A Rendelet 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

        „(6) Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Kivéve a
(4/a) bekezdés alapján megállapított esetben.”

(4) A Rendelet 10. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

        „(9) A megállapított támogatást elsődlegesen közüzemi szolgáltatók részére kell
átutalni. Az átutalást követően a támogatottak adatait és az átutalt összeget az
érintett szolgáltatókkal közölni kell, kivéve a (4/a) bekezdés alapján
megállapított esetben. Ebben az esetben a megállapított támogatás a jogosult
részére minden hónap 10. napjáig a házipénztárból is kifizetésre kerülhet.”

(5) A Rendelet 10. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

        „(10) A lakhatási támogatás mértéke jogosultanként havi 2.500 forint, a (4/a)
bekezdés alapján megállapított esetben havi 10.000 Ft.”

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
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Pilisvörösvár, 2019. augusztus 1.

                Gromon István                                dr. Krupp Zsuzsanna
                 polgármester                                                jegyző

Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.)
önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre került:
Pilisvörösváron, 2019. augusztus hó 5. napján.

Pilisvörösvár, 2019. augusztus 5.

                                                                dr. Krupp Zsuzsanna
                                                                        jegyző


