
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. (IV. 
26.) önkormányzati rendelete 

 
a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott 

ellátásokról szóló 
16/2005. (X. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott 
ellátásokról szóló 16/2005. (X. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról a 
következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
(1) Izsófalva Nagyközségi Önkormányzatának a szociális rászorultságtól függő pénzben és 
természetben nyújtott ellátásokról szóló 16/2005. (X. 28.) számú rendelete (továbbiakban: 
rendelet) az alábbi 8/B. §-sal egészül ki:  

8/B. § 
 

(1) A bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az 
ellátás jogosultja lakókörnyezetét rendben tartsa, ennek megfelelően köteles gondoskodni: 
 
a) arról, hogy a lakóingatlanán és az azzal határos közterületen vagy magánterületen 
elhelyezett hulladék ne legyen, 
b) az életvitelszerűen lakott lakóingatlana kertjének tisztántartásáról, a gyomnövényzet 
levágásáról, vagy kiirtásáról, az ingatlan mellett meglévő kerítés megfelelő állapotban 
tartásáról, 
c) a lakóépületének állagát károsító és rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó, 
azonnali beavatkozást igénylő hibák és hiányosságok megszüntetéséről, 
d) az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában három méter széles területsáv tisztán 
tartásáról, hó és jégmentesítéséről 
e) az ingatlana előtt lévő járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról 
oly módon, hogy azok alkalmasak legyenek a csapadékvíz elvezetésére, 
f) a lakóingatlanán előforduló kártevő rágcsálók irtásáról, 
g) a lakóingatlanán megfelelő illemhely kialakításáról, annak folyamatos, a higiéniai 
követelményeknek megfelelő rendben tartásáról. 
(2) A bérpótló juttatás jogosultja a lakókörnyezete (1) bekezdés szerinti rendben tartásáról a 
lakóingatlan használatának jogcímétől függetlenül köteles. 
(3) A bérpótló juttatásban részesülő az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket a 
jogosultság megállapítását követően, illetve annak fennállása alatt folyamatosan teljesíteni 
köteles. 
(4) A törvényben meghatározottakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való 
jogosultságát annak a bérpótló juttatásra jogosult személynek, aki a rendelet 8/B. § (1) 
bekezdésében meghatározott feltételeket nem teljesíti. 
 

2. § 
 

 1



Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba. 
 
 
 
 Fodor Albert Dr. Szécsi Ottó 
 polgármester jegyző 
 
 
 
Kihirdetve: 2011. április ….. 
   

Dr. Szécsi Ottó 
          jegyző 
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