Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2.12013. (11.15.) rendelete
az egyes szociális és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályairól szóló, többször módosított
7/2008. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület) a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX1X. tv. 42. ~ 1. pontjában, továbbá
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. ~ (7) bekezdésében,
valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 56. ~ szakaszban kapott felhatalmazás alapján az egyes szociális és gyermekvédelmi
támogatások helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

1. ~

Az egyes szociális és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályairól szóló, többször módosított
7/2008. (IV. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. * (3) bekezdése helyébe a
következők lépnek:
„(3) Az együttműködés keretein belül a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő
személy köteles:
a)
a közfoglalkoztatás keretében a közfeladatok ellátása céljából közcélú munka,
közhasznú munka és közmunkavégzésben részt venni.
b)

Munkaügyi Központ által szervezett együttműködési programban részt venni.

c) Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltségével a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül
felvenni a kapcsolatot.
d) lakókörnyezete rendezettségét biztosítani az alábbiak szerint:
da) A lakás, vagy ház rendezettsége akkor biztosított, ha a
foglalkoztatást helyettesítő támogatást kérelmező, illetve az ellátás
jogosultja az általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat
daa) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja,
helységeiben a járófelületek nem szemetesek, a burkolatok,
berendezési tárgyak, textíliák szennyeződéstől mentesek,
dab)
az
ingatlan
állagát
folyamatosan
karbantartja,
rendeltetésszerű használhatóságát biztosítja, a szükséges javítási,
karbantartási munkákat elvégzési az általa lakott ingatlan
állagának megóvása érdekében,
dac) a higiénikus állapot érdekében szükség szerint megtörténik
a rágcsálók ás rovarok távoltartása
db) a lakás, vagy ház udvara és kertje akkor rendezett, ha
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dba) mentes a hulladéktól, kivéve, ha a hulladék gyűjtése,
tárolása elszállításig meghatározott helyen a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
előírásainak betartásával történik,
dbb) az udvar gyomnientes, illetve felismerhető
gyommentesítés érdekében végzett rendszeres tevékenység,

a

dbc) a kert rendeltetésszerűen használt, művelt, gondozott,
dbd) a szabadban lévő tárgyak, felszerelések, tüzelő tárolása
rendezetten történik,
dc) a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztántartásáról a helyi
környezet védelméről, a közterület és ingatlanok rendjéről, a település
tisztaságról szóló 5/2002. (VII.4.) önkormányzati rendelet 13-14. ~-ában
foglaltaknak megfelelően gondosodik,
dd) A települési szilárd hulladék kezelésére szervezett helyi
hulladékkezelési
közszolgáltatásról
szóló
13/2011 .(IX.09.)
önkormányzati
rendelet
6.~-ában
foglaltaknak
megfelelően
gondoskodik.
e)
A tényállás tisztázásához indokolt esetben a Polgármesteri hivatal
ügyintézője helyszíni szemlét tart, melyről jegyzőkönyvet készít.
—

—

2. *
A Rendelet további pontjai változatlanok maradnak.
3.~
Ez a Rendelet 2013. február 15. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Törtel, 2013. február 14.
Godó János
polgarmester

~.
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Dr. Majtényi Erzsébet
jegyzo

