Lakossági Tájékoztató
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Sztv.)
lakásfenntartási
támogatásra
vonatkozó rendelkezései, 2012. január 1-jével
módosultak. A lakásfenntartási támogatásra való
jogosultság megállapítása, 2012. január1-jétől az
önkormányzat
képviselő-testületének
hatásköréből
(átruházott
hatáskörben:
polgármester), jegyzői hatáskörbe került át.
Az
ellátásban
részesülők
együttműködési
kötelezettségének
erősítése
érdekében,
a
lakásfenntartási
támogatás
esetében
is
felhatalmazást kapott az önkormányzat, hogy a
jogosultság megállapítását a lakókörnyezet
rendezettségének biztosításához kösse.
A
képviselőtestület
élve
a
törvényi
felhatalmazással, az egyes szociális ellátások
helyi
szabályairól
szóló
6/2007.(VII.01.)
rendeletét módosította, a 9/2012. (VII.02.)
önkormányzati rendelettel, a lakásfenntartási
támogatás, valamint az aktív korúak ellátása
vonatkozásában, 2012. július 15-i hatályba
lépéssel az alábbiak szerint:
Az aktív korúak ellátására jogosult, foglalkoztatást
helyettesítő támogatást illetve rendszeres
szociális segélyt kérelmező, vagy foglakoztatást
helyettesítő támogatásra és rendszeres szociális
segélyre jogosult személy, valamint a normatív
lakásfenntartási támogatást kérelmező, illetve
a normatív lakásfenntartási támogatás jogosultja a
támogatás megállapításának, illetve folyósításának
egyéb
feltételeként
a
lakókörnyezete
rendezettségének biztosítására a következőkben
előírtakat köteles teljesíteni:
a) az általa lakott ház, lakás állagának,
rendeltetésszerű használatának és higiénikus
állapotának biztosítása,
b) az udvarának rendbe tartása, annak kaszálása,
szükség szerinti gyomtalanítása, a gyom és a
fűfélék magassága nem haladhatja meg a 20
centimétert
c) a kertjének gondozása, beültetése és művelése,
vagy ennek hiányában annak kaszálása,
szükség szerinti gyomtalanítása, a gyom és a
fűfélék magassága nem haladhatja meg a 20
centimétert
d) az ingatlan előtti járdaszakasz tisztítása, hó
eltakarítása, síkosság esetén annak szükség
szerinti
megfelelő
szóróanyaggal
való
felszórása,
e) az ingatlannal határos kerítésen kívüli terület
kaszálása, tisztán tartására,
f) az ingatlan előtt lévő csapadék vízelvezető árok és
az átereszek tisztán tartása.
A rendeletben szabályozottak ellenőrzésére a
jegyző
által
kijelölt
személyek
jogosultak,
folyamatosan, illetve szükség szerint- bejelentésre,
hivatalos tudomásszerzés alapján. A kérelmező
illetve jogosult személy a jegyző által kijelölt
személyekkel a rendeletben meghatározottak

ellenőrzésében köteles aktívan részt venni, abban
együttműködni, az ellenőrzés elvégzését nem
akadályozni. Az ellenőrzésben résztvevő személyek
az ellenőrzésről jegyzőkönyvet készítenek, melyet az
ellenőrzött és az ellenőrzést végző személyeknek is
alá kell írni. Amennyiben az ellenőrzés során,
megállapításra kerül, hogy az e rendeletben
megállapított rendezett lakókörnyezetre vonatkozó
feltételek nem teljesülnek, abban az esetben a
kérelmezőt, illetve a jogosultat annak teljesítésére
megfelelő, de legalább 5 napos határidő kitűzésével
a jegyző - az elvégzendő tevékenységek, illetve a
határnap konkrét megjelölésével – felszólítja.

Az ellátásra való jogosultság megállapítása és az
ellátás
folyósítása
során,
fenti
rendeleti
előírásoknak való megfelelés ellenőrzésre kerül.
Amennyiben a rendszeres szociális segélyre
jogosult személy a lakókörnyezete rendben
tartására vonatkozó feltételeknek – felszólítás
ellenére – nem tesz eleget, a rendszeres szociális
segély összegének folyósítását egy hónapra fel
kell függeszteni.
Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására
való jogosultságát annak a foglalkoztatást
helyettesítő támogatásra jogosult személynek aki, a
lakókörnyezete
rendben
tartására
vonatkozó
önkormányzati rendeletben meghatározottak szerinti
feltételeknek – felszólítás ellenére – nem tesz
eleget.
Ha a lakásfenntartási támogatást kérelmező,
vagy ezen ellátás jogosultja a lakókörnyezete
rendben
tartására
vonatkozó
önkormányzati
rendeletben meghatározottak szerinti feltételeknek
–felszólítás
ellenére–
nem
tesz
eleget
lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a jegyző
elutasítja, vagy a megállapított lakásfenntartási
támogatást megszünteti, ugyanazon lakásra
vonatkozóan a döntés jogerőre emelkedésétől
számított három hónapon belül a háztartás egy
tagja sem nyújthat be normatív lakásfenntartási
támogatás iránti kérelmet, valamint a döntés
jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül
benyújtott
kérelem
esetén
a
normatív
lakásfenntartási
támogatás
kizárólag
természetbeni
szociális
ellátás
formájában
nyújtható.
Kérem a Tisztelt Lakosságot a fentiekben ismertetett
rendelkezések tudomásulvételére és a rendelet
szerinti rendezett lakókörnyezet megteremtésére.
Szabolcsveresmart, 2012. július 16.

Nagy Béla s.k.
polgármester

Váriné Lunczer Enikő s.k.
jegyző

FELHÍVÁS
PARLAGFŰ ELLENI
VÉDEKEZÉSRE
Tisztelt Lakosság!
Az egészséghez való alapjog és az egészséges környezet biztosítása érdekében közös
célunk, hogy a parlagfű elszaporodását és virágzását az allergén pollentermelése miatt
megakadályozzuk. Ezen gyomnövény pollenje az arra érzékeny egyéneknél súlyos
allergiás megbetegedést válthat ki, a mezőgazdaságban is jelentős károkat okoz, ezért a
növény irtása, a földterületek fertőzöttségének eredményes visszaszorítása törvényileg
előírt feladat.
A fentiek érdekében felhívom a földhasználók és az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben
megfogalmazottak értelmében tegyen eleget a parlagfű védekezési kötelezettségének. A
parlagfű ellen kézi gyomlálással, kaszálással és kapálással vagy vegyszeres gyomirtással
kell védekezni A parlagfű elleni védekezés alapvetően a földhasználó kötelezettsége. A
hatóság feladata a közérdekű védekezés elrendelésére terjed ki, valamint a szankciók
alkalmazására. Az Éltv. alapján a földhasználó köteles adott év június 30. napjáig az
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt
az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Ennek értelmében a
földhasználót terhelő kötelezettség kettős: a parlagfű virágzásának megakadályozása és
ennek a preventív magatartásának a – vegetációs időszak alatti – folyamatos biztosítása.
A kötelezettség teljesítésének ellenőrzése helyszíni ellenőrzés alapján történik. A
helyszíni ellenőrzést hivatalból vagy bejelentés alapján, külterületen a földhivatal,
belterületen a jegyző végzi. A földhivatal hivatalból végez helyszíni ellenőrzést a parlagfűveszélyeztetett területeken, illetve a tevékenységével összefüggésben szerzett
információi alapján a parlagfűvel fertőzött területeken. A helyszíni ellenőrzésről a
földhasználót előzetesen nem kell értesíteni. A határidő lejártát – július 1-je után követően, amennyiben a földhasználó kötelezettségének nem tesz eleget, a földhasználó
költségére belterületi ingatlan vonatkozásában a jegyző közérdekű védekezést rendel el,
azaz a kaszálást - akár a lezárt terület felnyitásával - elvégezteti.
Továbbá a mulasztóval szemben az Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága, a fertőzött terület nagyságától és a gyomborítottság mértékétől függően
15.000-Ft-tól 15.000.000,-Ft-ig terjedő növényvédelmi bírságot kell kiszabnia, e körben a
hatóságnak nincsen mérlegelési lehetősége. A fentiek alapján kérjük valamennyi ingatlan
használóját, illetve tulajdonosát, hogy aki eddig nem tett eleget a törvényi
kötelezettségeinek, az a védekezési munkálatokat önként haladéktalanul végezze le.
Ezáltal Önök is hozzájárulnak a parlagfű elleni védekezési feladatok eredményes
elvégzéséhez, és a parlagfű által okozott gazdasági és egészségügyi károk
Közérdekű védekezést kell elrendelni, ha ennek a kötelezettségének a földhasználó nem
tesz eleget. Ennek költsége a tulajdonost terheli, mely adók módjára behajtható.
Ezért kérem a Tisztelt lakosságot, hogy a tulajdonában lévő kül- és belterületi
ingatlanjaikon a parlagfűmentesítést folyamatosan végezze el.

Nem csak, azért mert ez a feladat törvényi kötelezettségünk, hanem azért is hogy
mindannyiunk és legfőképpen gyermekeink egészségét védjük!!!
Szabolcsveresmart, 2012. július 1.
Váriné Lunczer Enikő s.k.
Jegyző

