Szigetvr{rVdros Onkormf n yzata
K6pvisel6-testiilet6nek
13l20ll. (III.25.) rendelete
Az i)nkormdnyzatilakdsok6s helyisdgekbdrletdrfll szrilf
28/l 993.(X11.29.)szdmrtilnkormdnyzati rendeletmddosftdsdrdl
1.$
Az alaprendelet
3.9 az alSbbiram6dosul:
(I ) E rendeIetben meghatdrozott fe Iadatokat ds hatdskdr6ket
a.) SzigetvdrVdrosKdpvisel6-testillete
;
b.) az onkormdnyzat
Ndpj6l6tiBizottsdga
c.)A kepviselS-testiilet
felhatalmazdsaalapjdna polgdrmester,.
d.) a PolgdrmesteriHivatal Ndpj6l6ti,szocidlisdsHat6sdgiosztdlya;
e.) a KisvdrosNonprofitKft. gyakorolja.

2.$
Az alaprendelet5.9 (l) bekezd6seaz alitbbiram6dosul:
(l)A kdpviselS-testilletaz e rendelet hatdlya ald tartoz6 ingatlanok kezeldsdvelds a bdrbeaddi
feladatok elldtdsdval a Kisvdros Nonprofit Kft.-t bfzzameg.

3.$
Az alaprendelet9.9 az alSbbiram6dosul:
(l) A szocidlis helyzet alapjdn tr)rtdnri bdrbevdtel irdnti kdrelmeket (tovdbbiakban: szocidlis
lakdsigdnyl4st) az e cdlra rendszeres{tettformanyomtatvdnyon a Polgdrmesteri Hivatal
Ndpj6l6ti, Szocidlis ,!s Hat6sdgi Osztdlydnkell benyiljtani.
(2) Az igdnylds csak akkor fogadhatd el, ha az igdnylf csatolja;
a.) csatofa a csalddjdvedelmdrdl szbl6 igazoldsokat,
b.) a csaldd vogtoni helyzetdrSlsz6l6 nyilatkozatokat,
c.) tart6s egdszsdgkdrosoddsesetdna kezelSorvos dltal kidttitott igazoldsokat.
(3)A Ndpjfldti, Szocidlis ds Hat1sdgi Osztdly a benyitjtott igdnyldseket60 napon belul a
jogszabdlyok ekiirdsa 6s a helysz{ni kdrnyezettanulmdny atapjdn
felatvizsgZlia. Ha az
igdnylds a szocidlis feltdtelnek megfelel, az igdnyldst a Ndpj6l6ti, Szocidlis ds Hat|sdgi
Osztdly nyilvdntartdsba veszi, ha a kdvetelmdnyekneknem
felel meg, az elutasltdsia
javaslatot tesz a Ndpjdldti Bizottsdgfeld.
@ A Ndpj6ldti Bizonsdg az elutas{tds tdrgtdban a soron klvetkezS iildsdn, de legkdsdbb
harminc napon beltil ddnt. A bizottsdg dantdsdt indokoldssal az igdnyk)vet irdsban kell
kr;zalni. Az igdnylf a bizottsdg ddntdse ellen I5 napon belal jogoivoslattal a kepvisekitestillethezfordulhat. A kdpviseki-testilleta soron kdvetkezdtilLsdn az igdnyltlsjogsieriisdge
tdrgydban vdglegesen ddnt.

4$
Az alaprendeletI 0.g ( I )-(4) bekezd6seaz alibbjram6dosul :
(l) A Ndpj1ldt, Szocidlis ds Hatdsdgi Osztdly a feltilvizsgdlt igdnyl\sek alapjdn minden dv
fbbrudr 28-ig eltikdszftia lakdsbdrbeadrisindujegyzdket6s a Ndpj6ldti Bizousdg eld rerjeszti.
(2) A szocidlis lakdsok bdrbeaddsi ndujegyzdkdta Ndpjrjldti Bizottsrig javaslata alapjdn a

kdpvi selri+ estill et,!v entej 6vdhagyja.
(3) A Kdpviseki-testillet dltal j6vdhagtott lakdsb,lrbeaddsi n6ujeg,,zdketa Polgarmesteri
Hivatal hirdetf tdbldjdn k)zszeml1rekell tenni. A lakdsbdrbeaddsindujeg,,zdkkelkapcsolatos
szemdlyes adatok (ndv, lakcim) az 6rintett \nkdntes hozzdjdruldsa alapjdn keriilhet
kifilggesztdsre.
(4) A ndujegyzdkkelknpcsolatos4szrevdteleketa kifilggesztdstdlszdmitott 30 napon beliil lehet
megtenni a Ndpjdldti, Szocidlis 6s Hat6sdgi Osztdlyon. Az dszrev,lteleketa Ndpjdl1ti,
Szocidlis 6s Hatdsdgi Osztdly a Ndpj6ldti Bizottsdg eld, a Bizottsdg.pediga kdpviselS-testtilet
soron kovetkezri ill dsdn vdgl eges elb {rdl dsr a kateIes eI6terj eszteni.

s.$
Az alaprendelet
54.$-nakcimeaz alirbbiram6dosul:
A Ndpj6ldti Bizottsdgfeladata
6.$
Az alaprendelet55.$ (3)-(4) bekezd6seaz alilbbiram6dosul:
(3) El6kdszfti ds a Ndpj6l6ti Bizottsdg iltjdn a hlpvisel1-testiilet el'6 terjeszti minden dv
mdrcius
3l- ig a lakdsbdrbeaddsindujegyzdket.
(4) A jfvdhagyott lakisbdrbeaddsi ndujegyzdkera Polgdrmesteri Hivatal hirdetdtdbldjdn
kdzszemldre teszi. Gyiijti a ndujegyzdkkel knpcsolatos dszrevdteleket 6s a Ndpj6ldti
Bizottsdg - sztil<sdgesetdna kdpviselS-testilletel6 terjeszti.

7.$
Az alaprendelet
57.9(1)bekezdlse
az alibbiram6dosul:
(l) A Kisvdros Nonprofit KfL folyamatos nyilvdntartdst vezet az \nkormdnyzat tulajdondban
ldvd ds e rendeletet hotdlya ald tartozf 6s bdrbeadds ritjdn hasznositott laknsokr6l 6s nem
lakns cdljdra szolgdl6 helyisdgekrril (a tovdbbiakban: lakisnyilvdntartds).

8.$
A rendelet kihirdetdsenapjdn ldp hatdlybo.
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