Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
9/2018. (V. 03.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásokról szóló 7/2016. (IV. 20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1)
bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45.
§ (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésére vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A települési támogatásokról szóló 7/2016. (IV.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A lakhatási támogatásra jogosult személy - amennyiben szociális alapon bérbe adott
önkormányzati lakás bérlője vagy jogcím nélküli lakáshasználója – a (3)-(4) bekezdés
szerinti összegen felül havi 6.000,- Ft-ra jogosult, feltéve, hogy 3 havinál nagyobb mértékű
lakbér, lakáshasználati díj vagy óvadék hátraléka nem áll fenn, vagy a fennálló hátralékra
érvényes részletfizetési megállapodással rendelkezik.”
2. §
A Rendelet 22. § (5) bekezdés a) és b) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) a visszakövetelt összeg elengedése vagy csökkentése, ha a kötelezett személy
aa) egyedülélő és havi jövedelme a 71.250,- Ft-ot nem éri el, vagy
ab) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az 51.300,- Ft-ot nem éri el;
b) részletfizetés, ha a kötelezett személy
ba) egyedülélő és havi jövedelme a 91.200,- Ft-ot nem éri el, vagy
bb) családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 71.250,- Ft-ot nem éri el.”
3. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépésekor
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
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Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2018. április 27.
napján tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

