BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK
6 /2011. (III. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ
3/2007. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Babót Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 35. § (2) bekezdésében, 37. §-ban, 38. § (9)
bekezdésében, a 43/B. § (1) bekezdésében valamint a 62. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:
1. §
A felnőttkorúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2007. (II. 26.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör.) a következő 6. § -al egészül ki:
„LAKÓKÖRNYEZET RENDBEN TARTÁSA
(Sztv. 35. § (2) bekezdéséhez)
6. §
(1) Az Sztv. 35. § (1) bekezdése szerinti bérpótló juttatásra való jogosultság további feltétele, hogy a
kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja lakókörnyezete rendezettségét folyamatosan biztosítsa.
(2) A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása kiterjed
a) a kérelmező vagy jogosult által lakott lakás vagy ház rendeltetésszerű használatára,
b) a lakáshoz tartozó udvar rendben tartására,
c) a kert gondozására, művelődésére,
d) az ingatlan előtti járda, árok tisztántartására, téli időszakban síkosság é, hó eltakarítására,
különösen a felsorolt helyek szemét- és gyommentesítésére.
(3) A kötelezettség teljesítését a polgármesteri hivatal rendszeresen ellenőrzi.”
2. §
(1) Az Ör. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
”(1) A képviselő- testület az Sztv. 38. § (1) c) pontja szerinti helyi lakásfenntartási támogatást nyújt a
Babót község közigazgatási területén lévő lakás tulajdonosának, bérlőjének vagy albérlőjének, ha a
kérelmezô háztartásában az Sztv. 38. § (2a)- (2c) bekezdése szerinti egy fogyasztási egységre jutó
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 250 %-át.”
(2) Az Ör. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
”(2) A támogatás megállapításánál figyelembe vehető költségek:
a) lakbér vagy albérleti díj,
b) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztô részlete,
c) szemétszállítás költsége,
d) a csatornahasználati díj,
e) vízfogyasztás díja (3 m3/fő/hó mértékig),

f) villanyáram díja (világítási célra 200kW/hó mértékig, fűtési célra 500 kW/hó mértékig),
g) gázfogyasztás díja (400 m3/háztartás/ hó mértékig- fűtési szezonban),
h) tüzelőanyag költsége (szén esetében 5000 kg/háztartás/év, olaj esetében 300l/háztartás/év
mértékig).”
(3) Az Ör. 6. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
”(9) Az egy hónapra jutó pénzbeni támogatás mértéke nem lehet kevesebb, mint 2500,- Ft. A támogatás
összegét 100,- Ft-ra kerekítve kell megállapítani.”
3. §
Hatályát veszti az Ör. 7. § (2) bekezdése.
4. §
Az Ör. 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
”(3) Az ellátást igényelheti az a személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét.”
5. §
(1) Ez a rendelet –a (2) bekezdés szerinti kivétellel- 2011. április 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet 3. §-a 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2011. szeptember 2-án hatályát veszti.
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