Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2016. (II.15.)
önkormányzati rendelete
(L1)
a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 18. § a) pontjában, 26. §-ában, 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8.a. pontjában rögzített feladatkörében eljárva az önkormányzat
által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról a következőket rendeli el:
1. §
A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 14. §-a a következő (2a)-(2d) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az a lakhatási támogatásra jogosult személy, akinek a háztartásában előrefizetős
mérőóra került felszerelésre, vagy akit a közüzemi szolgáltató a szolgáltatás kikapcsolásáról
értesített, és egyéb jogcímen a háztartás egyik tagja sem jogosult szociálisan rászoruló
személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvételre vagy a védendő
fogyasztói minőségének meghosszabbítására, kiegészítő lakhatási támogatást vehet igénybe.
(2b) A kiegészítő lakhatási támogatás igénybevételéhez a lakhatási támogatás iránti
kérelemhez csatolni kell az előrefizetős mérőóra felszereléséről szóló igazolást vagy a
közüzemi szolgáltató szolgáltatás kikapcsolásáról szóló értesítését.
(2c) A kiegészítő lakhatási támogatás iránti kérelem kizárólag április 1. napjától szeptember
30. napjáig adható be, és a támogatás kizárólag az áprilistól szeptemberig terjedő időszakra
állapítható meg.
(2d) A kiegészítő lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege 1000 Ft, mely a kérelem
benyújtásától esedékes, visszamenőlegesen nem folyósítható. A megállapított támogatás a
támogatási időszakot követően, október 10. napjáig egy összegben kerül kifizetésre.”
2. §
A Rendelet az 1. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

3. §
E rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Pálosi László
polgármester

Karóczkai Istvánné
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve 2016. február 15. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
Kelt: Balkány, 2016. február 15.
Karóczkai Istvánné
jegyző

1.számú melléklet a 3/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IRÁNT
1. Személyi adatok:
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:…………………………………………………
1.1.1. Neve: ..................................................................................................................................
1.1.2. Születési neve: ....................................................................................................................
1.1.3. Anyja neve: ........................................................................................................................
1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): .....................................................................................
1.1.5. Lakóhelye: …………..irányítószám ................................................................... település
................................utca/út/tér ............ házszám ............ épület/lépcsőház ......... emelet, ajtó
1.1.6. Tartózkodási helye:……………irányítószám .................................................... település
................................ utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház............emelet, ajtó
1.1.7. Állampolgársága: ...............................................................................................................
1.1.8. Telefonszám (nem kötelező megadni): ..............................................................................
1.1.9. E-mail cím (nem kötelező megadni): .................................................................................
1.1.10.Társadalombiztositási Azonosító jel TAJ: ………………………………………………
1.1.11.Folyószámla száma………………………………………………………………………
1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
1.2.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
1.2.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy
1.2.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy
1.2.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan.
1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő.
1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
A
Név
(születési név)
1.
2.
3.
4.
5.

B
Születés helye, ideje
(év, hónap, nap)

C
Anyja neve

D
TAJ szám

1.számú melléklet a 3/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez
2. Jövedelmi adatok:
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
A
A jövedelem típusa

B
Kérelmező

C
A kérelmezővel közös háztartásban élő
további személyek

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebből: közfoglalkoztatásból
származó
2.
Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
3.
Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
4.
Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
5.
Önkormányzat, járási hivatal
és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
6.
Egyéb jövedelem
7.
Összes jövedelem
3. Lakásviszonyok
3.1. A támogatással érintett lakás nagysága: .............. m2.
3.2. A lakásban tartózkodás jogcíme: ..........................................................................................
1.

4. Mellékletek
4.1 □ Igazolás az előrefizetős mérőóra felszereléséről
4.2 □ A közüzemi szolgáltató értesítése a szolgáltatás kikapcsolásáról
5. Nyilatkozatok
4.1. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási
kiadás(ok):.....................................................................................................................................
4.2. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),
b) más szociális ellátás alapján nem minősülök védendő fogyasztónak,
c) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört
gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Balkány, …….év ….. hó .......nap
..............................................................
kérelmező aláírása

................................................................
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

