Petneháza Község Önkormányzata
Képviselőtestületének
8/2014.(VIII.13.)
önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2012.(X.01.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b)
pontjában, 26 §-ában, 32.§ (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 37/A. § (3)
bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 47. § (1) bekezdésében,
50. § (3) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében, a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2)
bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 8. pontjában biztosított feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:
1. § A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
8/2012.(X.01.) önkormányzati rendelet 9-15. §-ainak számozása, 10-16. §-okra
módosul.
2. § A rendelet új 9.§-ába a következő szövegrész kerül:
„ Lakókörnyezet rendezettségének szabályozása
9. § (1) A lakásfenntartási támogatás, az aktív korúak ellátása iránti kérelem
benyújtója, illetve az ellátás jogosultja köteles az általa életvitelszerűen
lakott lakást vagy házat és annak udvarát, kertjét, a kerítéssel kívül határos
területet, járdát tisztán tartani, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű
használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására is
köteles.
(2) Az (1) bekezdésben előírt feltételek teljesítésére a kérelmezőt vagy a
jogosultat legalább ötnapos határidő tűzésével (az elvégzendő tevékenység
konkrét megjelölésével) a jegyzőnek kell felszólítania. Ha az érintett ennek
nem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani vagy az így megállapított
támogatást meg kell szüntetni.
(3) A lakókörnyezet rendben tartása érdekében a jogosult köteles
a) a lakóingatlant rendeltetésszerűen használni, annak higiénikus állapotát
biztosítani,
b) vízöblítéses WC hiányában lakóépületenként/telkenként egy darab zárt,
űrgödrös illemhelyet kialakítani,
c) lakóépületenként a háztartási hulladék gyűjtésére és tárolására alkalmas, a
hulladékszállítást végző szolgáltató által elfogadott egy darab
hulladéktároló edényzetet tartani, és azt rendeltetésszerűen használni,
d) a lakóépülethez tartozó területen (udvar, kert) a gyomnövények
eltávolításáról gondoskodni, úgy, hogy a területet fedő növényzet
magassága nem haladhatja meg a 15 cm-t,

e) haszonállatait megfelelően kialakított helyen tartani, a tartás során
keletkezett trágya, ürülék megfelelő tárolásáról gondoskodni, úgy, hogy a
trágya, ürülék sem szilárd, sem folyékony állapotban az ingatlanhoz
tartozó területen szabadon nem tárolható,
f) a lakóingatlan kerítésével határos területet – járda hiányában a kerítéstől
számított 1 méteres sávot – tisztántartani, szeméttől, gyomtól
mentesíteni, télen síkosság mentessé tenni,
g) a lakóépülethez tartozó területet (udvar, kert) rágcsálóktól, kártevőktől
mentesíteni.
h) A lakóépülethez tartozó területen (udvar, kert) lom, háztartási és
veszélyes hulladék, építési és bontási törmelék, tüzelési melléktermék
elhelyezése tilos.
i) A lakóépülethez tartozó terület arra alkalmas részét (kert) művelni kell.
(4) A lakókörnyezet rendben tartását a jegyző által e feladattal megbízott
személy hatósági tanú jelenlétében, helyszíni szemle keretében köteles
ellenőrzi. Indokolt esetben az ellenőrzésbe bevonható a helyi védőnő és
az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szerv is. Az ellenőrzést
végzők a (3) bekezdésben foglalt előírások be nem tartása esetén a
jegyzőnek - a rendelkezésükre álló adatok, információk feltüntetésével jelzést tesznek. Az ellenőrzést végzők legalább negyedévente ellenőrzik a
(3) bekezdésben foglaltak betartását.

3. § A rendelet 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Önkormányzati segély
(1) A polgármester a Képviselőtestület által átruházott hatáskörben önkormányzati
segélyben részesítheti azt a személyt, aki létfenntartását veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került, elsősorban azt, akinek családjában az egy főre
eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130
%-át, egyedül élőknél pedig ennek másfélszeresét nem haladja meg, temetés
esetén pedig akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, egyedül élőknél 400 %át nem haladja meg.”
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Petneháza, 2014. augusztus 12.

Majoros Péter Pál
polgármester

Czakó Sándor
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék: e rendelet kihirdetésre került az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján
való kifüggesztéssel 2014. augusztus hó 13. napján.
A levétel időpontja: 2014. augusztus hó 21. napja.

Czakó Sándor
címzetes főjegyző

