Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
10/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról szóló
5/2009.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete annak érdekében, hogy a Magyar
Köztársaság Alkotmánya 70/E. §-ában foglaltaknak megfelelõen az illetékességi területén élõ
állampolgárok számára a szociális biztonságot a rendelkezésére álló anyagi erõforrások keretei
között, a hozzátartozói (családi) viszonyaira alapozott erkölcsi normákat is figyelembe véve
megteremtse, az 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban Ötv.) 1. § (3) bekezdése alapján,
valamint a többször módosított 1993. évi III. számú törvény (a továbbiakban Sztv.) 35. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Ötv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a szociális ellátásokról a következõket rendeli el:
1. §
A szociális ellátásokról szóló 5/2009.(III.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban
Rendelet) az alábbi 8/A. §-al egészül ki:
(Bérpótló juttatás egyéb feltételei)
(1) A bérpótló juttatás megállapításának és folyósításának feltételeként, a bérpótló juttatás
egyéb feltételeinek megfelelõ jogosult kérelmezõ vagy az ellátásban már részesülõ
személy (a továbbiakban bérpótló juttatásra jogosult) köteles lakókörnyezetének
rendezettségét biztosítani.
(2) E szabályozás alkalmazásában lakókörnyezet: a bérpótló juttatásra jogosult által
életvitelszerûen lakott lakás vagy ház – függetlenül attól, hogy a lakáshasználat milyen
jogcímen áll fenn -, annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda,
csapadékvíz elvezetõ árok.
(3) A bérpótló juttatásra jogosult személy lakókörnyezetét abban az esetben kell rendezettnek
tekintetni, ha
a) az általa lakott ingatlan udvarán legalább egy darab szeméttároló edény van
elhelyezve, és azt rendeltetésszerûen használják, valamint ezen rendeltetésszerûen
használt szeméttároló edényen kívül nincs háztartási hulladék az udvaron sem
szétszórt, sem felhalmozott állapotban,
b) az udvarban a fûfélék magassága nem haladja meg a 25 cm-t,
c) a kerítés olyan állapotú, amely megakadályozza az állatok elkóborlását,
d) a ház körüli víz elvezetését szolgáló árokrendszer tiszta és a csapadékvíz lefolyása
akadálymentes,
e) a ház elõtti növényzet nem akadályozza a forgalmat, és a kilátást az úttestre,
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f) vezetékes víz hiánya esetén az ingatlanon megfelelõen megépített, zárt külsõ
illemhely használata, valamint a higiéniai követelményeknek megfelelõ rendben
tartása biztosított,
g) az ingatlan rágcsálóktól, kártevõktõl mentes.
(4) A jogosultság megállapításának és folyósításának feltételeként a (3) bekezdésben
meghatározott szabályok betartását a kérelem beadását követõen, az Szt. 25. § (4)
bekezdése által szabályozott felülvizsgálat során, illetve alkalomszerûen a Jegyzõ, a
Polgármesteri Hivatal közremûködésével, az ezzel a feladattal megbízott dolgozó által
ellenõrzi.
(5) Amennyiben az ellenõrzés során megállapításra kerül, hogy e rendeletben megállapított
rendezett lakókörnyezetre vonatkozó feltételek nem teljesülnek, abban az esetben a
bérpótló juttatásra jogosultat annak teljesítésre a jegyzõ – az elvégzendõ tevékenységek
konkrét megjelölésével – 8 napos határidõ kitûzésével felszólítja. A határidõ
eredménytelen elteltét követõen a jegyzõ a benyújtott kérelmet elutasítja, illetve a
folyósítást megszünteti.
(6) Amennyiben az (5) bekezdésben foglaltak alapján a kérelem elutasításra, valamint a
folyósítás megszüntetésre kerül, bérpótló juttatásra való jogosultság 60 napon belül nem
állapítható meg.
Záró rendelkezés
2. §
Ezen rendelet 2011. július 1. napjával lép hatályba és 2011. július 2. napján hatályát veszti.

Borsodnádasd, 2011. június 23.

Kormos Krisztián
polgármester

Burkovics Róbert
jegyzõ

Záradék: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXI. Törvény 16. § (2) bekezdése
alapján kihirdetésre került.
Borsodnádasd, 2011. június 24.
Burkovics Róbert
jegyzõ
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