Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról szóló
14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a követezőket rendeli el:
1. §
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális
ellátásokról szóló 14/2010. (IV.30) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) az
alábbi 4/A §-al egészül ki:
4/A. § Rendszeres szociális segélyre jogosult az, aki a megváltozott munkaképességű
személyek ellátásaira nem jogosult, de foglalkozás – egészségügyi szakvizsgával rendelkező
orvos igazolása szerint egészségromlása vagy mentális állapota miatt munkavégzésre
korlátozottan alkalmas.
2. §

A rendelet az alábbi 4/B. §-al egészül ki:

4/B. § (1) A települési önkormányzat rendeletében a „foglalkoztatást helyettesítő támogatás”
juttatásra 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 ház és annak udvara, kertje, a
kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű
használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettség
írható elő. A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a
jogosultat megfelelő, de legalább ötnapos határidő tűzésével a jegyzőnek - az elvégzendő
tevékenységek konkrét megjelölésével - fel kell szólítania.
(2) Az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki „foglalkoztatást helyettesítő támogatás”
jutatásra válik jogosulttá, az Szt. 33.§-ában foglaltakon felül, a jogosultság egyéb feltételeként
köteles házának, kertjének folyamatos, a jogosultság megszerzése utáni rendben tartására az
alábbiak szerint:
a) köteles a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartására, az önkormányzat ingyenes
lomtalanítás igénybevételére,
b) köteles gondoskodni az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használatáról,
műveléséről, ennek hiányában gyommentesítéséről.
c) Köteles az ingatlant határoló 1 méter széles területsávnak, a járda melletti zöld sáv
úttestig terjedő teljes területének tisztántartására, szemét és gyommentesítésére,
d) Köteles a lakásának rendeltetésszerű használatára,
takarítására, a lakás higiéniájának biztosítására.
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e) Köteles az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert rágcsálóktól, kártevőktől való
mentesítésére,
f) Köteles az állattartásra vonatkozó jogszabályok betartására.
g) Köteles az ingatlan állagának megőrzésére, hogy az ne veszélyeztesse az emberi
egészséget, testi épséget.
h) Köteles az ingatlanával határos járdaszakasz csúszásmentesítésére, jégmentesítésére.
i) Köteles a parlagfű irtást elvégezni ingatlanán.
j) Nem halmozhat fel kommunális hulladékot lakásában, kertjében, mely ez emberi
egészségre, testi épségre veszélyes, vagy amely kártevők elszaporodását okozná.
(3) A (2) bekezdésben felsorolt állapotot a kérelmező köteles a jogosultság megállapítását
követően is fenntartani. Az Szt. 34. §. (2) valamint, a 36. §. (2) bekezdésében foglaltakon túl,
meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a „foglalkoztatást
helyettesítő támogatás” juttatásra jogosult személynek, aki ezen rendelet 2. § (2)
bekezdésében foglalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak
fenntartásáról.
3. §

E rendelet 2013. november 12. napján lép hatályba.

Balatonkenese, 2013. november 11.

Tömör István
polgármester

Dr. Nánássy Elek
jegyző

Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2013. november 12. napján
kifüggesztésre került.

Balatonkenese, 2013. november 12.

Dr. Nánássy Elek
jegyző
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