HENCIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
6/2006. (III. 23.) KTR. számú rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
4/2000.(V. 31.) KTR. számú rendeletének módosításáról

Hencida község Önkormányzati Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló többszörösen módosított 1993. évi III. Törvényben (a továbbiakban Sztv.) valamint a
többszörösen módosított 1990. évi LXV. Törvényben foglalt felhatalmazás alapján a következő
rendeletet alkotja.
1. §
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 4/2000.(V. 31.) KTR. számú rendeletének (továbbiakban: R.) 11. §-ának helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
(1) A képviselőtestület önállóan támogatásként biztosítja a helyi lakhatási támogatást.
(2) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
feltéve, hogy a lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át
meghaladja.
(3) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege 2.500.- Ft.
(4) Helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelem az alábbi időszakban terjeszthető elő minden
évben:
- szeptember 1. és szeptember 15. között
- március 1. és március 15 között.
(5) A lakásfenntartás havi költségei meghatározásának irányadó időszaka a megelőző egy év. A
költségeket számlával kell igazolni. Költségeken a helyi lakásfenntartási támogatás esetében lakbért
vagy albérleti díjat, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, a közös költséget, a
szemétszállítás költségeit, valamint a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás, valamint a tüzelőanyag
költségeit kell érteni.
(6) A helyi lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a
társbérletet, albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás részeit.

(7) A képviselőtestület önálló támogatásként minden évben, évente egyszer december 1. és
december 31. között helyi rendkívüli lakásfenntartási támogatásban részesíti a normatív és helyi
lakásfenntartási támogatásban nem részesülő személyt. A helyi rendkívüli lakásfenntartási
támogatás mértéke legfeljebb 10.000 Ft. lehet, és ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell
tekinteni a társbérletet, albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás részeit.
(8) A képviselőtestület önálló támogatásként minden évben, évente egyszer december 1. és
december 31. között helyi egyszeri lakásfenntartási támogatásban részesíti a nyugdíjasokat.
Nyugdíjasok egyszeri lakásfenntartási támogatása egyszerre nyújtható a normatív, a helyi és a helyi
rendkívüli lakásfenntartási támogatással. A nyugdíjasok egyszeri lakásfenntartási támogatásának
mértéke legfeljebb 5.000 Ft. lehet.
2. §
R. 12. § (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(4) Az ápolási díj összege 18 éven felüli gondozása esetén az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 80 %-a.
3. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekre is
alkalmazni kell. Kihirdetése a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőjén való
elhelyezéssel történik.
(2) R. 7. § (2) bekezdése 2006. július 1-én hatályát veszti.
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