
Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelete 

a helyi szociális igazgatásról szóló 

1/2010. (II.18.) számú rendelet módosításáról 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt 

eredeti jogalkotó hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, a 38. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § (1) Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális igazgatásról szóló 

1/2010. (II.18.) szánú rendeletének (továbbiakban: Rendelet) „Helyi lakásfenntartási támogatás” alcím 

helyébe a „Lakásfenntartási támogatás” alcím lép. 

(2) A Rendelet 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„10. § Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a települési önkormányzat képviselő-

testülete az Szt.-ben, illetve e rendeletében meghatározott feltételek szerint 

a) átmeneti segélyt, 

b) temetési segélyt 

állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások).” 

(3) A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„15. § (1) A lakásfenntartási támogatást kérelmező, valamint az ellátás jogosultja köteles 

biztosítani lakókörnyezetének rendben tartását, így különösen köteles az általa életvitelszerűen 

lakott ingatlan: 

- előtti területet az útpadkáig tisztán tartani, 

- előtti árok, nyitott csatorna, folyóka, áteresz tisztántartásáról, a csapadékvíz akadálytalan 

elfolyásának biztosításáról gondoskodni, 

- előtti területet, valamint az ingatlan udvarát, gyom-, gaz- és parlagfű-mentesen tartani, 

- terültén tartott ebet, ebeket zárt helyen, körbekerített területen vagy kennelben tartani, 

- környezetét hulladékmentesen, tisztán tartani, 

- területén, valamint az ingatlan előtti területen lévő járda hó- és jégmentesítését elvégezni, 

- területén környezetszennyező anyaggal (műanyag, rongy, stb.) történő fűtéstől, tüzeléstől, nyílt 

égetéstől tartózkodni. 

(2) Amennyiben bejelentés és annak helyszíni ellenőrzése során, vagy hivatalos tudomásszerzés 

alapján megállapításra kerül, hogy az e rendeletben megállapított rendezett lakókörnyezetre 

vonatkozó feltételek nem teljesülnek, abban az esetben a kérelmezőt, illetve a jogosultat annak 

teljesítésére megfelelő, de legalább ötnapos határidő kitűzésével a jegyző - az elvégzendő 

tevékenységek konkrét megjelölésével - felszólítja. 

(3) A helyszíni ellenőrzésre a jegyző által kijelölt köztisztviselő jogosult.” 

 

2. § A rendelet 2013. november 1. napon lép hatályba. 

 

Endrefalva, 2013. szeptember 4. 

 

 

  Csóriné Botyánszki Ágnes     Vincze Nikolett 

        polgármester          jegyző 

 

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 

Endrefalva, 2013. szeptember 13. 

 

 

Vincze Nikolett 

     jegyző 


