BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2019.(XI.03.) önkormányzati r e n d e l e t e
az „Esély otthon – Balassagyarmaton” lakhatási támogatásról szóló 10/2019.(VI.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §
(2), 26. §, 32. § (3) és 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az az „Esély otthon –
Balassagyarmaton” lakhatási támogatásról szóló 10/2019.(VI.30.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A Rendelet 5. §-a az alábbiak szerint módosul:
„5. §
(1) A lakhatási támogatási pályázatot az Önkormányzat 2019. évben július 15. napjáig hirdeti meg,
Balassagyarmat város honlapján, illetve a helyben szokásos módon.
(2) A pályázat benyújtásának határideje 2019. évben szeptember 10. napja.
(3) A pályázat elbírálásának határideje 2019. évben szeptember 26. napja.
(4) A rendeletben meghatározott szempontok, valamint az EFOP-1.2.11-16 Felhívás előírási szerint
elkészített pályázati felhívást és mellékleteit a polgármester hagyja jóvá.
(5) A támogatás elbírálásáról az Ifjúsági és Családügyi Bizottság előzetes véleményezése alapján a
képviselő-testület, zárt ülés keretében dönt, a pályázati pontrendszer alapján
(lakástipusonként) megállapítva egyúttal a pályázók sorrendjét is.
(6) A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
(7) A képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok eredményét az
Önkormányzat honlapján és helyben szokásos módon is közzéteszi.
(8) Abban az esetben, ha a pályázat elbírálását követően valamely lakásba a
támogatott/támogatottak nem költözik/költöznek be vagy a lakás a bérleti szerződésben
megjelölt, határozott időtartam letelte előtt megüresedik, az (5) bekezdés szerint
megállapított sorrend és az előnyben részesítési feltételek figyelembe vételével a
polgármester dönt az új támogatott pályázó személyéről.
(9) Amennyiben bármely lakás esetében eredménytelenül zárul a pályázat, e lakásokra vonatkozóan
ismételten meghirdetésre kerül a pályázat.”
2.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

/: Csach Gábor:/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

Kihirdetve:
Balassagyarmat, 2019. november 03. napján.

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

