LAKITELEK POLGÁRMESTERE
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003
Fax.: 06-(76) - 449-055

____________/2011.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2011. január 13.-i ülésére
a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása tárgyában.
Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.. tv. (a továbbiakban: Szt.)
módosítása miatt a helyi szociális rendeletünk jövedelemszámításra vonatkozó pontja nincs
összhangban a törvénnyel, ezért módosítanunk kell.
A tervezet 1. §-a részletesen tartalmazza a jövedelemszámítás szabályait.
A 2., 3. §-ok a helyi lakásfenntartási támogatás feltételeit az Szt. által meghatározott
kereteken belül az alsó határértékre módosítják. A szigorításra az Önkormányzat pénzügyi
lehetőségeit figyelembe véve van szükség.
A 4., 5., 6. §-ok a szociális kölcsönre vonatkozó szabályozást helyezik hatályon kívül,
ugyanis pénzügyi fedezet hiányában kölcsön folyósítására nincs lehetőségünk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezetet szíveskedjenek megtárgyalni és
elfogadni.
L a k i t e l e k , 2011. január 5.

Felföldi Zoltán
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TERVEZET!
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 32. § (3) bekezdésében, a 38. § (9) bekezdésében, valamint a 45. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT
______________/2011. __________számú önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló,
többször módosított 15/1993. /IX. 16./ számú önkormányzati rendelet módosításáról.
1.

§

A Rendelet 2. § /3/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„/3/ A jövedelemnyilatkozat tartalmazza a kérelmező személyi adatait, lakcímét, a vele közös háztartásban élő
közeli hozzátartozóinak – lakásfenntartási támogatás esetén személyeknek – megnevezését, valamennyi
forrásból származó jövedelmüket.
a.) A havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt:
vállalkozás) származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
b.) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását
közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát
kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már
lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell
beszámítani.
Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos
jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.
A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi
rendszeres jövedelmet, illetve a megszűnt vállalkozásból származó jövedelmet.
2. §.
A Rendelet 31. § /1/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
/1/ Helyi lakásfenntartási támogatást annak a szociálisan rászorult személynek nyújt az Önkormányzat, aki
életvitelszerűen Lakiteleken tartózkodik, és a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert
havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át eléri.
3. §.
A Rendelet 31. § /4/ bekezdése hatályát veszti.
4. §.
A Rendelet 35. §. /2/ bekezdés c.) pontja hatályát veszti.
5. §
A Rendelet 38. §-a hatályát veszti.
6. §.
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A Rendelet 38/A §-a hatályát veszti.
7. §.
Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Lakitelek, 2011. január 5.

Felföldi Zoltán sk.
polgármester

Dr. Orbán Csaba sk.
jegyző

