Tisztelt Képviselő-testület !
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. § (7) bekezdése
szerint a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb
feltételeként előírhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete
rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében megállapított feltételeket teljesítse.
A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a kérelmező vagy jogosult által
életvitelszerűen lakott lakás vagy a ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület,
járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint
higiénikus állapotának biztosítása irányuló kötelezettséget írhat elő, a kötelezettség megszegésére
szankciókkal jár.
Kérem, hogy a rendelet-tervezetnek megfelelően, a fenti szabályozás helyi szociális rendeletünkbe
történő beépítését támogassák.

Mátramindszent, 2014. április 25.
/Horváth János/
polgármester

TERVEZET
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…...../2014.(IV......) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások szabályozásáról szóló
4/2008.(VI.13.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások szabályozásáról szóló
4/2008.(VI.13.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet a következő 13/B §-al egészül ki:
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
13/B. §
(1) Az aktív korúak ellátására, ezen belül foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy, az Szt.
35. § (3) bekezdésében foglaltakon túl a jogosultság egyéb feltételeként köteles az általa életvitelszerűen
lakott ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület tisztán tartására, az ingatlan állagának és
rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására az alábbiak szerint:
a) az általa életvitelszerűen lakott ingatlan udvarán valamint a lakóházban egy-egy db szeméttároló
edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata,
b) a lakóházhoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található
szemét és lom eltávolítása, allergén növények kiirtása,
c) az ingatlan előtti közterületnek tisztán tartása, szemét- és gyom-mentesítése,
d) a lakóház rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint:
- a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása,
- illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fertőtlenítése,
e) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése,
f) állattartása vonatkozó helyi szabályok betartása,
(2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is
fenntartani.
(3) Az Szt. 36. § (2) bekezdés d) pontja szerint meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való
jogosultságát annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek, aki ezen rendeletben
foglalt kötelezettségét – felszólítás ellenére – nem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról.
(4)A jogosultság feltételeként e rendeletben foglalt szabályok betartását az önkormányzat a Mátramindszenti
Közös Hivatal bevonásával ellenőrzi.
2. §
Ezen rendelet 2014. május 1. napján lép hatályba.

Mátramindszent, 2014. április 25.
/Horváth János/
polgármester

/Bata József/
jegyző

