Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Képviselő-testületének
12/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete
a lakáscélú támogatásokról szóló 12/2011. (V. 03.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Helyi támogatás a lakásigényét együttköltözéssel, összeköltözéssel megoldó
család(ok), vagy egyedül élő személy(ek) (a továbbiakban együtt: család) részére a következő
feltételek együttes megléte esetén nyújtható:
a) a család lakó- vagy tartózkodási helye Budapesten van,
b) a kérelem benyújtásakor a család szociális, jövedelmi viszonyai megfelelnek az
önkormányzat mindenkor hatályos vonatkozó rendeletében szabályozott lakhatást segítő
támogatásra való jogosultság feltételeinek azzal, hogy az egy fogyasztási egységre jutó
jövedelem számításánál kérésükre a fiatal, gyermektelen házaspár esetében legfeljebb kettő,
egy gyermekes fiatal házaspár esetében egy további vállalt gyermek is családtagként
figyelembe vehető, és
c) vállalják a helyi támogatás legfeljebb 10 éven belüli visszafizetését.”
(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/Nem nyújtható helyi támogatás annak a családnak, aki/
„h) a becsatolt igazolások alapján nem látszik biztosítottnak a támogatás visszafizetése,
mert a kérelem elbírálásakor a családban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem
nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.”
2. § A Rendelet 5. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
/A helyi támogatás összegének megállapításakor családtagonként az alábbi összegeket kell
figyelembe venni
a) felnőttek esetén 200.000.- Ft/fő,
b) gyermekét egyedül nevelő szülő esetén: 300.000.- Ft,
c) eltartottak esetén: 200.000.- Ft/fő,/
„azzal, hogy a helyi támogatás mértéke legfeljebb 700.000.- Ft lehet, de nem haladhatja meg
az összköltség 50 %-át. ”
3. § A Rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/A fiatal házasok támogatása a következő feltételek együttes megléte esetén nyújtható annak a
házaspárnak,/
„c) akiknek a kérelem benyújtásakor fennálló szociális, jövedelmi viszonyai megfelelnek
az önkormányzat mindenkor hatályos vonatkozó rendeletében szabályozott lakhatást segítő
támogatásra való jogosultság feltételeinek azzal, hogy az egy fogyasztási egységre jutó
jövedelem számításánál kérésükre a fiatal, gyermektelen házaspár esetében legfeljebb kettő,
egy gyermekes fiatal házaspár esetében egy további vállalt gyermek is családtagként
figyelembe vehető,”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
Budapest, 2012. március 8.

dr. Peitler Péter s.k.
jegyző

Ughy Attila s.k.
polgármester
INDOKOLÁS
Általános indokolás

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXCI. törvény 2012. január 01-jei hatállyal módosította a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseit.
Jelen rendelet megalkotását a jogszabályi háttér változásai, valamint a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeletben
szabályozott lakhatást segítő támogatásra való jogosultság feltételeinek figyelembe vétele és
alkalmazása indokolja.
Részletes indokolás
1. §-hoz: a helyi támogatás jogosultsági feltételeit szabályozza.
2. §-hoz: a helyi támogatás mértékének szabályairól rendelkezik.
3. §-hoz: a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása jogosultsági feltételeit
szabályozza.
4. §-hoz: jelen rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban
meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő
valamely nap lehet, valamint a 12. § (1)-(2) bekezdése szerint a módosító rendelkezés a
hatálybalépéssel végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált rendelkezés a végrehajtottá válást
követő napon hatályát veszti.
Budapest, 2012. március 8.

dr. Peitler Péter s.k.
jegyző

Ughy Attila s.k.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2012. március 13.

dr. Peitler Péter s.k.
jegyző
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