Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2018. (VIII…..) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 92.§ (1) bekezdésében és a132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 10.§ (1)
bekezdésében, a 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, a 26.§ -ában, a 32.§ (3) bekezdésében, a 62.§
(2) bekezdésében, és a 92. § (2) bekezdésében , továbbá a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 18.§ (2) bekezdésében, a 29.§ -ában
és a 151.§ (2a) bekezdésében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szól 2011.
évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
(1)
A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7.§ (8) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„7.§ (8) Első lakáshoz jutók települési támogatására jogosult az a 35 évnél fiatalabb
uzsai polgár, aki a kérelem benyújtásától számítva legalább 5 éve uzsai állandó
lakcímmel rendelkezik, akinek lakástulajdona még nem volt, és a kérelem benyújtását
megelőző 6 hónapban Uzsa Község közigazgatási területén önálló helyrajzi számmal
rendelkező lakást épített vagy vásárolt, illetve akiknek háztartásában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 500%-át. Amennyiben a
kérelemmel érintett lakást a kérelmező másik kérelmezővel együtt építette, vagy a
tulajdonjogot osztatlan közös tulajdonba szerezték meg és a jelen rendeletben foglalt
feltételeknek a másik kérelmező is megfelel a támogatás mindkét kérelmezőnek teljes
összegben jár. Egy lakás tulajdon esetében a támogatás megítélésekor legfeljebb kettő
személy vehető figyelembe.
A támogatás feltételeinek megfelelést a kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmező
nevére szóló jogerős használatba vételi engedéllyel, vagy a kérelmező tulajdonszerzését
is igazoló tulajdoni lappal igazolni kell. A támogatás összegéről a kérelem benyújtását
követő 60 napon belül a Képviselő-testület dönt. A támogatás összege 300.000 Ft/ fő. Az
ingatlanra az Önkormányzat elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be, amely 5 év
időtartamra szól. Az ingatlan 5 éven belüli értékesítése esetén a támogatást vissza kell
fizetni.”
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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