Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2016( XII.15.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015(II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Bátaapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk. (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében kapott feladatkörében, valamint
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában kapott hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 18. §
a) pontjában, 26. §-ban, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4)
bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében és
132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

1.§

Szövegrész helyébe:
A rendelet 9.§ (2) bekezdése
Lakhatási támogatás
9. §(2) Lakhatási támogatásra Bátaapáti lakcímmel rendelkező személy jogosult, akinek
a) a háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén a 300 %-át, feltéve , hogy a
lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át eléri vagy
meghaladja,
b) vagyonnal nem rendelkezik, és
c) az érintett ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen lakik:
ca) önkormányzati bérlakás bérlője
cb) magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, használója,bérlője
Szövegrész lép:
A rendelet 9.§ (2) bekezdése
9 §. (2) Lakhatási támogatásra Bátaapáti lakcímmel rendelkező személy jogosult, akinek
a) a háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén a 250 %-át.

b) vagyonnal nem rendelkezik, és
c) az érintett ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen lakik:
ca) önkormányzati bérlakás bérlője
cb) magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, használója,bérlője
2.§
Szövegrész helyébe:
A rendelet 11.§ (4) bekezdése
11.§ (4) A lakhatási támogatás mértéke havi : 3.000.- Ft
Szövegrész lép:
A rendelet 11.§ (4) bekezdése
11.§ (4) A lakhatási támogatás mértéke havi : 4.000.- Ft
3.§
Záró rendelkezések
E rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult
ügyekben kell alkalmazni.

Bátaapáti, 2016. november 22.

Darabos Józsefné
polgármester

Bakó Józsefné
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. december 15.
Bakó Józsefné
jegyző

