Iszkáz Község Önkormá nyzat
Képviselő-testületéne k
5l20lí. ( IV.29.) önkormányzati rendelete
vonatkozó
szociális gondoskodás helyi szabdlyairól szóló 2/2006.(II.16.)
afelnőtt korúakra
önkormónyzati rendeletének módosításáróI.

v

Iszkáz Község Önkormányzat Képviselő-testtilete a helyi önkormányzatokrőI szóló 1990. évi
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésébenvalamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szőIő 1993. évi III. törvény 35.§ (2) bekezdésében és az Alkotmány 44lA.§(1) bekezdésének
a) pontjában és a 44lA.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:

1.§

A212006.(II.16.)önkormányzati rendelet 14.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
(1)

A bérpótló juttatás folyósításának egy

éve alatt a.juttatásra jogosult személynek lega-

lább 30 munkanap munkaviszonyt kell igazolni.

bérpótló juttatást kérelmező, illetve az ellátásra jogosult személy köteles a
^
rendezettségét biztosítani. A lakókörnyezet rendezettségére vonatkozóan
lakókörnyezete
(2)
bekezdésébenfoglaltak azirányadők.
azSzt.35, §

(2)

(3)A bérpótló juttatást kérelmező, valamint az ellátásrajogosult az (l) bekezdésben előírt
kötelezettségét megszegi. ha:

az épilet állaga veszéIyezteti az emberi életet és testi épséget;
b.) a lakóházkörnyezetében jelentős menrryiségűr lrulladékot halmoz fel;
c.) a lakóház környezetében csekély mennyiségii, de emberi egészségre ártalmas
veszélyes hulladékot halmoz fel;
d) az udvar, a kert rendben tartását, illetve azudvarban, kertben taláIhatő tárgyak
a.)

rendben tartását elmulasztj

a;

e.) a kerítéssel kívtil határos területen, járdán hulladékot tárol;
f.) az épüleí,jfuda hó-és jégmentesítésikötelezettségét elmulasztja;
e.) egészségügyi kártevők elszaporodásának meggátolását elmulasztj a.

tevékenységek konkrét
kérelem benyújtója, az e||éúásra jogosu\t az e|végzendő
15 napon belül köteles eleget tenni az
megjelolés ét tara1Áa)a" r"tnirastól száÁíiott

(4)

A

(1) bekezdésben előírt kötelezettségnek,

a felszőlitás ellenére nem tesz

(5) Amennyiben a kérelem benyújtója, az el|éúásrajogosult
korúak ellátását meg kel1 szüntetni,
eleget az (I)bekezdésben előírtaknui., úgy az aktív

2.§

napj a 2}Ilaptilts 29,
(I) Eza rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba. A kihirdetés

(2)

gondoskodik,
A rendelet kihirdetéséről akörlegyző azSZMSZ_ben foglaltak szerint

(3)

A rendeletben foglaltakat
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a folyamatban

lévő eljárásolóarr is alkalmazni kell,

tt

I1ászló

örlegyző

