
Beloiannisz Község Önkormányzatának 5/2012. (VII.02.) önkormányzati rendelete a 
szociális ellátásokról szóló 5/2009. (VI.5.) rendelet módosításáról

Beloiannisz Község Önkormányzata  a  szociális  igazgatásról  és szociális  ellátásokról  szóló 
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 33. § (7) bekezdés, 38. § (9) bekezdés, és a 132. § 
(4) bekezdés a) és e) pontjában kapott  felhatalmazás alapján,  az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátásokról szóló 5/2009. (VI.5.) számú rendelet (továbbiakban Rendelet) 3. 
§-  nak  (4)  bekezdésében  szereplő  „az  Adó-  és  Pénzügyi  Ellenőrzési  Hivatal”  szövegrész 
helyébe a „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg kerül.

2. § A Rendelet a következő 3/B. §-al egészül ki:

„3/B. § (1) A szociális ellátásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges  
tényekben, körülményeiben, jövedelmi, vagyoni viszonyaiban, lakcímében történt változást 15  
napon belül köteles írásban bejelenteni és igazolni a polgármesteri hivatalban. Ilyen esetben  
a támogatásra való jogosultságot újból vizsgálni kell.

(2) A jogosultság feltételeit érintő lényeges körülménynek minősül, ha a jogosult:

a) jövedelmi,  vagyoni  viszonyaiban,  illetve  szociális  helyzetében  olyan  
változás  következik  be,  amelynek  eredményeként  az  egy  főre jutó  havi  nettó  jövedelem  
10%- nál magasabb mértékben változik,

b) közös háztartásban élők létszáma változik,

c) lakóhelyében, tartózkodási helyében változás következik be

(3) A bejelentési kötelezettség elmulasztása az ellátás megszüntetését vonhatja maga után.

(4) A hivatal a szociális ellátások körében rendszeres ellenőrzésre jogosult, indokolt esetben  
köteles. Az ellenőrzés módjai: meghallgatás, helyszíni szemle, környezettanulmány, jövedelmi  
viszonyok ellenőrzése.”

3. § A Rendelet a következő 4/B. §-al és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„Aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételei

4/B. § (1) Az Szt. 33. § (1) bekezdésében meghatározott jogosultsági feltételeken túl az aktív  
korúak  ellátására  való  jogosultság  egyéb  feltétele,  hogy  a  kérelem  benyújtója  illetve  az  
ellátás jogosultja a lakókörnyezetének rendezettségét biztosítsa, melynek keretében köteles:

a) az  általa  életvitelszerűen  lakott  lakást,  házat  rendeltetésszerűen  
használni, azt folyamatosan tisztántartani, takarítani, higiénikus állapotának biztosítása,

b) az  a)  pontban  foglalt  ingatlan  udvarának tisztántartása,  gondozása,  
szemét- és gyommentesítése, kártevőktől, rágcsálóktól való mentesítéséről,

c) az a) pontban foglalt ingatlan előtti járda, (járda hiányában egy méter  
széles területsáv), járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes terület – maximum az épület  
10 m-es körzetén belüli terület – gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése,

d) az  a)  pontban  meghatározott  lakás,  ház  előtti,  csapadékvíz  elvezető  
árok tisztántartásáról folyamatosan gondoskodni.



(2)  A  jogosultság  feltételeként  előírt  kötelezettségek  teljesítését  a  Polgármesteri  Hivatal  
kijelölt ügyintézője ellenőrzi.”

4. § A Rendelet 5. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

„A normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság feltételei

5. § (1) Az Szt. 38.§ (2) bekezdésében meghatározott jogosultsági feltételeken túl a normatív  
lakásfenntartási  támogatásra  való  jogosultság  egyéb  feltétele,  hogy  a  kérelem benyújtója  
illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezetének rendezettségét biztosítsa, melynek keretében  
köteles:

a) az  általa  életvitelszerűen  lakott  lakást,  házat  rendeltetésszerűen  
használni, azt folyamatosan tisztántartani, takarítani, higiénikus állapotának biztosítása,

b) az  a)  pontban  foglalt  ingatlan  udvarának tisztántartása,  gondozása,  
szemét- és gyommentesítése, kártevőktől, rágcsálóktól való mentesítéséről,

c) az a) pontban foglalt ingatlan előtti járda, (járda hiányában egy méter  
széles területsáv), járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes terület – maximum az épület  
10 m-es körzetén belüli terület – gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése,

d) az  a)  pontban  meghatározott  lakás,  ház  előtti,  csapadékvíz  elvezető  
árok tisztántartásáról folyamatosan gondoskodni.

(2)  A  jogosultság  feltételeként  előírt  kötelezettségek  teljesítését  a  Polgármesteri  Hivatal  
kijelölt ügyintézője ellenőrzi.”

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát  
veszti.

Beloiannisz, 2012. július 2.

Papalexisz Kosztasz Kóródi-Juhász Zsolt
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve 2012. július 02-án.

Kóródi-Juhász Zsolt 
jegyző


