
Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2013. (V.27.) önkormányzati rendelete 
 

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról szóló 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Ófehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 32.§ (3) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdés a) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (8) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1. § 

 

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról szóló 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (2) 

bekezdése helyébe a vetkező rendelkezés lép: 

 

„ (2) Eseti pénzbeli ellátások vonatkozásában a polgármester, rendszeres pénzbeli ellátások 

vonatkozásában a jegyző hatásköre, hogy az általa rendkívül indokolt esetnek minősülő 

helyzetekben utasítást adjon az ellátás készpénzben történő kifizetésére a házipénztárból. ”

      

2.§ 

 

A R. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„  

14. § 

 

(1) Az aktív korú ellátásra való jogosultság egyéb feltételeként a kérelem benyújtója, illetve 

az ellátás jogosultja köteles: 

a) a lakáshoz tartozó udvar, kert gyomtól való tisztán tartására, szemét, lom 

eltávolítására, 

b) az ingatlan előtti járda, árok, ezek hiányában a kerítéstől vagy az ingatlan határától az 

úttestig terjedő terület gondozására, tisztán tartására, szemét- és gyommentesítésére, 

c) az épület lakhatóságának fenntartásához szükséges állagmegóvási munkálatok 

elvégzésére, 

d) az ingatlan (a lakás valamint a hozzá tartozó udvar, kert) rágcsálóktól, kártevőktől való 

mentesítésére.” 

 

3.§  

 

A R. 15.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ 

15.§ 

 

(1) A 14.§-ban foglalt szabályok betartását az önkormányzat évente legalább egy alkalommal, 

hivatalos tudomásszerzés esetén pedig soron kívül ellenőrzi. 

(2) Az ellenőrzés alkalmával minden esetben helyszíni szemlét kell tartani, a megállapításokat 

jegyzőkönyvben kell rögzíteni, lehetőség szerint képfelvételt kell készíteni. 



(3) A jegyző az (1) bekezdésben foglaltak teljesítésére 15 napos határidő kitűzésével szólítja 

fel az érintettet. 

(4) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásra, valamint rendszeres szociális segélyre jogosult személynek, aki a 

14.§-ban foglalt kötelezettségeit a felszólításban kitűzött határidőben sem teljesíti.” 

 

4.§ 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a R. 10.§-a és 21. § (4) bekezdés 

a) pontja. 

(3) E rendelet az (1) bekezdésben meghatározott napot követő napon hatályát veszti. 

 

Ófehértó, 2013. május 27. 

 

 

  Simon József    Dócsné dr. Görömbei Gréta 

  polgármester          jegyző 

 

A rendelet a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve:  

Ófehértó, 2013. május 27. 

 

        Dócsné dr. Görömbei Gréta 

            jegyző 

 

 

 


