BUDAPEST-CSEPEL

ONKORMANYZATA

1712006. (VI.13.)
Budapest-Csepel ijnkormhnyzata Kt. rendelete

a lakdsfenntartrisi tdmogatcisban r&szesiilb' idtXskorciak
egyszerifut&skolts&g-kieg&szite'se'ro"l

1712006. (VI.13.) Budapest-Csepel ~ n k o r m i i n ~ z a Kt.
t a rendelete
a lakasfenntarthsi tarnogatasban rCszesiil6 idoskoruak egyszeri
futCskoltsCg-kiegCszitCsCr61
Budapest-Csepel Onkormanyzata Kepviselo-testulete a helyi onkorm~nyzatokr61 szo16
tobbszor modositott 1990. kvi LXV. torvkny 16. 5 (1) bekezdkskben biztositott jogkorkben
eljarva a szocialis igazgathsr61 ks szocihlis ellathsokr61 sz616 tobbszor modositott 1993. kvi
111. torvCny 26. § (tovabbiakban: Szt.) kapott felhatalmazhs alapjin az alabbi rendeletet
alkotj a:

I. FEJEZET

A rendelet cklja
1. 5 E rendelet cClja, hogy a 70. Cletkvuket betoltott - illetoleg azt 2006. Cvben betolto szocialisan raszorulo, lakasfenntartasi tamogatasban rCszesulo idoskoniak lakasfenntartasi
kiadasainak tovabbi enyhitese Crdekkben egyszeri futkskoltsCg-kiegCszitCst (tovbbbiakban:
tarnogatas) biztositson, mely kiilonosen a tCli honapokban megnovekedett fiitCsi kiadasok
mhsekleskt szolgalja.
2. $jE rendelet meghatarozza Budapest-Csepel Onkormhnyzata hltal nylijtott pknzbeli
tamogathsra va16 jogosultsag feltkteleit, illetve a tarnogatas meg~llapit~shnak,illetve
folyositasanak rendjkt, valamint a thmogatast nylijt6 szervezet 6s jogosult kozti jogviszony
fobb elemeit.

A rendelet hatalya
3. 5 (1) A rendelet hatalya kiterjed a Budapest-Csepel Onkormhnyzata illetCkessCgi
teriileten 610, a keriiletben (alland6 bejelentett) lakbhellyel, (alland6 bejelentett lak6hely)
hianyaban, a keruletben (bejelentett) tartozkodasi hellyel rendelkezo
a) magyar allampolgarsagu,
b) bevandorlasi engedellyel rendelkezo,
c) letelepedisi engedellyel rendelkezo,
d) a magyar hat6sagok altal menekultkknt elismert szemklyekre.
4. 5 (1) E rendelet alkalmazisaban:
a) lakasfenntartasi tcirnogatas: a szocialis ellathsok rendszerCro1 sz616 25/2003.(X.2 1.)
Budapest-Csepel Onkormanyzata Kt. rendeletknek (tovabbiakban: Szocr.) 49-53lB. §-a
alapjan, az abban szereplo jogcimek valamelyikkn megallapitott thogatas.

Eljhrasi rendelkezksek
5. 5 A tamogatasi jogosultsag, valamint a jogosultat Crinto jog 6s kotelezettseg
megallapitasara, a kozigazgathsi hat6sagi eljaras 6s szolg8ltaths hltalhnos szabSlyair61 sz616
tobbszor m6dositott 2004. kvi CXL. torvkny (tovhbbiakban: Ket.) rendelkezkseit kell
alkalmazni.
6. 5 (1) Az e rendeletben szabalyozott thmogathsra va16 jogosultsagot a Polginnester
hivatalboli eljaris keretkben hatkrozattal Allapitja meg. Az krdemi dontkshozatalt a Szocialis
Iroda kesziti el6 Cs gondoskodik a hathrozat vCgrehajtashr61 is.
(2) A Polgamester altal hozott I. fok6 hathrozat ellen a Kepviselo-testulethez cimzett
illetkkmentes fellebbezCsse1 lehet klni, melyet a dontks kozlCsCto1 s z h i t o t t 15 napon belul a
Polgarmesteri Hivatal ~ g ~ f 6 l s z o l ~ a l a lehet
t a n benyujtani, illetoleg a Szocialis Irodara postai
uton eljuttatni.
(3) A Kkpviselo-testiilet altal hozott 11. fok6 dontksknek bir6s6gi felulvizsg~latit- feltkve,
hogy azt torvkny lehetovk teszi - a dontCs kozlCsCto1 szamitott 30 napon beliil
kezdemenyezheti az erintett a Fovarosi Bir6sBghoz b e n ~ j t o tkereseti
t
kdrelernmel.

IV. ch4
Nyilvantarths vezetks, adatkezelks
7. 5 (1) Budapest-Csepel Onkonniinyzata Polghnnestere a timogaths tekintetkben
nyilvantarthst vezet, mely nyilvantartas tartalmazza
a) a tamogatasra jogosult termkszetes szemklyazonosit6 adatait,
b) a tamogatas targyaban hozott dontkst (hathrozat),
c) tamogatas megallapitasa esetkn a meghllapitott thmogaths mkrtkkkt.
(2) E rendelet alkalmazashban az adatkezelksre, 6s az adatok vkdelmkre a szemklyes adatok
vedelmCrol Cs a kozkrdeku adatok nyilvanoss8gar61 sz616 1992. Cvi LXIII. torvkny
rendelkezksei irinyad6k.

II. FEJEZET
A tdmogatdsi jogosultsdgot krintb' rendelkezbek

A jogosultsag feltktele
8.9 (1) A rendelet hatalya a16 tartoz6 szemkly rkszkre akkor Bllapithat6 meg tarnogatas, ha
a) 1936-ban, illetoleg azt megelozoen sziiletett, 6s
b) lakhsfenntartasi tamogatasban rkszesul vagy rkszesult, feltkve, hogy
lakasfenntartasi tamogatasra va16 jogosultsaga - a Szociklis Iroda nyilvantarthsa alapjhn 2006. januhr 1. es 2006. augusztus 3 1. napja kozotti idoszakban akhr 1 napos idotartamig is
fennhllt, fuggetleniil attbl, hogy timogatasi jogosultsag megsziinCsCt kovetoen ismdtelten
igknyelte-e a tamogatas ujb6li megAllapitasat, vagy sem.

(2) Nem jogosult a tamogatasra, akinek az (1) bekezdesben meghatarozott idoszakban
lakasfenntartasi tamogatasa a Szocr. 53.9 (2) bekezdkskben foglalt okok miatt megsziintetksre
keriilt.

A tarnogatis mkrtkke, foly6sitasa
9. 5 (1) A jogosultsagi feltktelek fennillasa esetkn a Polgamester - legkesobb 2006.
oktober 31. napjaig hozott - hatarozatiban 10 ezer forint egyszeri thmogatasban rkszesiti a
tamogatasra jogosult szemklyt.
(2) A tamogat6sok fedezetkt Budapest-Csepel Onkomanyzata eves koltskgvetksi rendelete
tartalmazza.
10. 5 A 9.9 (1) bekezdCsCben meghatarozott mCrtCku tamogatas megiillapit8sar61 sz616
hatarozat jogerore emelkedeset kovetoen a PolgAmester a Polgamesteri Hivatal
Varosgazdalkodasi Irodajanak kozremukodCsCve1 a jogerore emelkedest koveto 30 napon
belul gondoskodik a megallapitott tarnogatas jogosult rCszCre postai uton torteno kifizetkserol.

IIL FEJEZET

11. 5 (1) Ez a rendelet 2006. julius 1. napjin 1kp hatalyba.
(2) E rendelet hatalybalCpCsCve1 egyidejiileg Budapest-Csepel Onkomanyzata Kepviselotestuletknek a szervezeti es mukodksi szabalyzatr61 sz616 tobbszor m6dositott
511995. (111. 07.) Kt. szamu rendelete 4 B . mellkklete 111. pontja az alabbi 111.37. alponttal 6s a
kovetkezo hataskorokkel egCsziil ki:

,,III.36. Idoskoruak egyszeri futCskiegCszitCsCve1 kapcsolatos hatriskorok"
Hatarozattal dont a timogatasi jogosultsag targyaban

A tamogatast meg~llapitohatarozat jogerare emelkedeskt kijveta 30 napon

beliil gondoskodik a tarnogatas osszegenek a jogosult rCszCre - postai 6ton tortho kifizeteserol
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