
Pomaz Varos Onkormanyzat Képviselé-testiiletének 20/2020. (VHI.28.) 6nkormanyzati
rendelete a Pomaz varosban kézfeladatot ellaté szervezetek részére lakhatasi tamogatas

céljara fordithaté 6nkormanyzati forras biztositasarél

Pomaz Varos Onkormanyzaténak Képviselé-testiilete az Alaptérvény 32. cikk (2)

bekezdésében meghatarozott eredeti jogalkotasi hataskérében, az Alaptérvény 32. cikk (1)

bekezdés d) pontjaba meghatarozott feladatkérében eljarva a kovetkezéket rendeli el:

1. §

(1) E rendelet célja, hogy javitsa Pomaz Varosdban k6zfeladatot ellaté szervezetek munkaeré-

piaci pozicidjat, a nehezen betdlthet6 munkakérékben foglalkoztatott dolgozdik lakhatasanak
tamogatasdhoz nytyjtott Onkormanyzati forras utjan.

(2) A rendelet hatalya kiterjed:

a) Pomaz Varos Onkormanyzatara (tovabbiakban: Onkormanyzat),

b) az altala feliigyelt kdltségvetési szervekre, és

c) az énkormanyzat kizardlagos tulajdonaban Allé, kézfeladatot ellat6 gazdasagi

tarsasagokra, tovabba azon,

d) az a), b) és c) pontokba be nem sorolhaté k6zfeladatot ellaté szervezetekre —
szervezeti formajuktdl fiiggetlentil - amelyek kézfeladataikat elsédlegesen Pomaz

varos lakossagat érintéen latjakel.

2. §
(1) E rendelet alkalmazasaban:

1. Nehezen betdlthet6 munkakér: az a munkakér, amely a k6zfeladatot ellaté szerv altal

biztosithat6 jévedelemszint mellett, a feladat ellatasdra alkalmas, megfelelé
képesitéssel és gyakorlattal rendelkezd megoldott lakhatassal rendelkez6, vagy

lakhatasat Gneréb6l megold6 jelentkez6 hidnyaban tartésan nem betélthetd,
2. Pénzbeli_ lakhatasi_ tamogatas: a munkdaltat6 Altal a foglalkoztatott részére a

foglalkozatott altal bérelt lakasbérleti dijanak részben, vagy egészben térténd

meegtéritése,
3. Természetben nyujtott_lakhatasi tamogatas: a munkaltaté altal a foglalkoztatott

lakhatasanak biztositasa a munkaltat6 altal e célra bérelt ingatlanban.

 

 

(2) Megoldott a lakhatasa annak a foglalkoztatottnak, aki

a) rendelkezik lakéingatlan haszonélvezeti, vagy hasznalati joggal nem terhelt legalabb

1/2 tulajdoni hanyadara vonatkoz6 tulajdonjogaval, vagy
b) lakdéingatlan haszonélvezeti, vagy hasznalati jogaval, 6nkormanyzati bérlakas bérleti

jogaval,

és pomazi munkavégzési helye onnan — a munkavallalé személyes kértilményeinek
figyelembe vétele mellett - napi munkabajarassal elérheto.



3. §

(1) Az Onkormanyzat anyagi lehetdségeinek fiiggvényében kéltségvetésében 6nalld
eldiranyzatot biztosithat az 1. § (1) bekezdésében megjelélt célra.

(2) Az 1. § (2) bekezdésében megjelélt kézfeladatot ellaté szerv vezetdje egyedi
kérelemmel fordulhat az Onkormdényzathoz annak érdekében, hogy az altala nehezen

betélthet6 munkakérben foglalkoztatott, vagy foglalkoztatandé dolgozd részére

munkaltatédi jogkérében biztositandé lakhatasi tamogatés fedezetéhez forrdst
biztositson.

(3) A kérelemr6] - a lakhatasi tamogatassal érintett munkavallalé személyének, a
tamogatas formajanak és mértékének ismeretében — Atruhdzott hataskérben a

polgarmester dént és az 1. § (2) a) és b) pontja esetén intézkedik az eldiranyzat
atcsoportositasardl, a 1. § c) és d) pontjaban régzitett szervezet esetében a tamogatasi
szerzodés megkétésérdl és folydsitasardl.

(4) Ha a kérelem eldterjesztésekor a lakhatdsi tamogatdssal érintett munkavallald
személye még nem ismert, a polgarmester elézetes igérvényben kételezettséget

vallalhat arra, hogy a jelen rendeletben régzitett kritériumoknak megfelelé
munkavallalé felvétele esetén az fgérvényben régzitett mértékti forrdst biztositani
fogja.

(5) A tamogatasi szerzédés alapjan a forras biztositaséra negyedévenként utolag keriil sor.
A forras biztositasanak feltétele a lakhatasi tamogatasteljestilésének igazolasa.

(6) A polgarmester a (3) bekezdés szerinti déntéseirél az dtruhdzott hatask6rben hozott
dontésekre iranyad6 szabalyokszerint tajékoztatja a képviselé-testiiletet,
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(1) Az Onkorményzati forrds ugyanazon munkavallalé foglalkoztatasdhoz legfeljebb 3
éves idétartamra biztosithato, azzal, hogy ismételt kérelemre a forrds tovdbbi egy
izben, legfeljebb Ujabb 3 éves idétartamra megitélheté.

(2) A foglalkoztatott részére nyujtott lakhatési tamogatashoz biztositott 6nkorményzati
forras 6sszege nem haladhatja meg a kételezé legkisebb munkabérnettd Osszegének, a
forras biztositasara vonatkozé déntés meghozatalanak idépontjdban az 1. § (2) a), b)

és c) pontjaban meghatdrozott szervezetek esetében 100 %-at, az 1. § d) pontjdban
meghatarozott szervezetek esetében 50 %-at, azzal, hogy a megitélt forrds dsszege
nytjt fedezetet a lakhatasi tamogatas kézterheireis.

(3) A beérkez6 igényekelbirdlasa soran mérlegelendé szempontok:

a) kérelmet benyujtd szervezet alkalmazottai részére az 6nkormanyzat biztositott-e
énkormanyzati bérlakast,

b) a kérelemben megjelélt munkakértartés betéltetlensége milyen stlyosan érinti a
kdzfeladat ellatasat,

c) elénybenkell részesiteni:

ca) a k6telezé S6nkormanyzati feladatokellatasat biztosité szervezetek igényeit,
cb) a kézterhet nemviseld lakhatasi tamogatasi formakat,

cc) a tébb intézményt, vagy tébb kézfeladat ellatasat egyszerre segité munkakéort
érint6 kérelmeket,

cd) a megitélt forrast a foglalkoztatott jogviszonyanak megsztinése miatt csak
részlegesen lehivo szervezet altal eldterjesztett igényeket.

(4) Nem  nyutjthato 6nkormanyzati forrds olyan  foglalkoztatott lakhatadsénak

tamogatasahoz, akinek lakhatasa a 2. § (2) bekezdésében régzitettek szerint
megoldottnak mindésiil.  



(5) Onkormanyzati forrds egy csaladon beliil csak egy foglalkoztatott pénzbeli lakhatasi

tamogatashoz itélhet6 meg.
(6) Ha a foglalkoztatott jogviszonya a tamogatasi idédszakban megsztinik, vagy lakhatasa a

tamogatasi idészakban valik megoldotté, az 6nkormanyzati forrds biztositasat a

jogviszony megsztinését, illetve a lakhatas megoldasat kéveté negyedév elsé napjaval
meg kell sztintetni, azaz a mar atcsoportositott forrast el kell vonni, illetéleg a

tamogatas folydsitasat meg kell sztintetni.
(7) A tamogatasi szerzédésben a tamogatott szervezetnek vallalnia kell, hogy a

jogosulatlanul igénybevett forrast az Onkormdanyzat felhivaséra 8 napon_ beliil,

késedelmi kamatokkal egyiitt visszautalja.

5. §

(1) E rendelet a kihirdetését kévet6 napon lép hatalyba.
(2) A 3. § (1) bekezdésében régzitett eléiranyzatnak az Onkormanyzat kéltségvetési

rendeletében tdrténd beépitéséig a polgarmester legfeljebb harom a foglalkoztatott

lakhatasi tamogatasdhoz nyujtott forras biztositasardl intézkedhet.

Pomaz, 2020.augusztus 27.

  
polgarmester —jegyzd

A rendeletet kihirdettem:

Pomaz, 2020.augusztus 28.

 

Dr. BaloghPal -
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