Határozat száma
67/2010.(06.30.)

Tárgy
Bencsik Lajosné lakásfenntartási támogatása

JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. június 30-án a
Terpes Község Házában megtartott zárt üléséről.
Jelen vannak: Zvaráné Béres Mária
Zvara Albin
Iván Zoltánné
Hegedűs Veronika
Maruzs Tamásné
Kapczáth László

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Tarjányi Lászlóné körjegyző

Lakásfenntartási támogatás iránti kérelemmel fordult a képviselő-testület felé Bencsik
Lajosné Terpes, Arany J. u. 4. sz. alatti lakos.
A képviselő-testület egyhangú szavazásal az alábbi határozatot hozta:
67/2010.(06.30.) önkormányzati határozat
Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testülete Bencsik Lajosné
/szül.: 1974.06.24. an.: Botos Márta /3333 Terpes, Arany J. u. 4. sz. alatti
lakos szociálisan rászorult személy részére
normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultságot állapít meg
2010. június 1. napjától 2011. május 31. napjáig.
A lakásfenntartás havi összegét 7.300.- Ft-ban határozza meg.
A meghatározott összegből évente 4 alkalommal a szemétszállítás
díjának megfelelő összeget természetben határozza meg, , a kommunális
szemétszállítás díjának kiegyenlítésére.
Utasította a gazdálkodási előadót helyben, hogy a támogatás havi
összegét minden hónap 5. napjáig fizesse ki.
E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozatot
jogszabálysértőnek tartó ügyfél a határozat felülvizsgálatát kérheti a
Heves Megyei Bíróságtól, a kézbesítéstől számított 30 napon belül. A
pert Terpes Község Önkormányzata ellen kell megindítani.

INDOKOLÁS
Bensik Lajosné lakásfenntartási támogatás iránti kérelemmel fordult a
Terpes Községi Önkormányzat felé. A csatolt jövedelemigazolások
alapján megállapításra került, hogy az egy főre jutó havi jövedelem a
családban 24.188.- Ft.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.
38. §. (2) bekezdése alapján normatív lakásfenntartási támogatásra
jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi
költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át meghaladja.
A fenti jogszabályhely 3-4. bekezdése alapján az elismert havi költség
29.250.-Ft, ami az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó
elismert költség szorzata.
A havi összjövedelem 20 %-a 19.351.- Ft, ami kevesebb, mint a 29.250.Ft, ezért a jogosultsági feltételeknek megfelel.
A támogatás mértéke 7.313.- Ft, a rendelkező részben a 38. §. (6)
bekezdésének b) pontja alapján 7.300.- Ft összeg folyósítását hagyta
jóvá.
A képviselőtestület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. tv., valamint a végrehajtására alkotott 63/2006.(III.27.)
Korm. rendelet és Terpes Község Önkormányzata szociális ellátásokról
szóló 10/2007.(10.27.) rendelete alapján járt el.
A bírósági utat a közigazgatási hatósági eljárásról szóló 2004. évi CXL.
Tv. 109. § (1) (2) bek., valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Tv. 11. § (3) bek. alapján biztosította.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester
Több hozzászólás nem lévén, Zvaráné Béres Mária a testületi ülést bezárta.
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