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Tisztelt Lakosság! 
 
Géderlak-Ordas-Uszód Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének ügyfélfogadási rendje 2011. április 
15-től  a hivatal dolgozóinak megnövekedett feladatai miatt az alábbi:  
 
 
Hétfő: de 8.00-12.00      du: ügyfélfogadás nincs 
 
Kedd: de: ügyfélfogadás nincs             du:13.00-16.00 
 
Szerda: de: ügyfélfogadás nincs             du: ügyfélfogadás nincs 
  
Csütörtök: de:8.00-12.00 du:13.00-16.00 
 
Péntek: de: ügyfélfogadás nincs  
 
Kérem a Tisztelt lakosságot, hogy hivatalt az ügyfélfogadási időben szíveskedjenek megkeresni, az ügyfélfoga-
dási szünet idején telefonon se zavarják az ügyintézőket. 
 
Köszönöm megértésüket, türelmüket. 
 
 
Uszód, 2011. április 13. 
 
       Czabainé Csada Márta sk. 
        körjegyző 
 

 
 
 

Uszód Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat által folyósított pénzbeli és egyes természetbeli 
szociális ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárás rendjéről 
szóló 16/2003.( VIII. 19. )Ör. számú rendelete módosításáról 

 
A Uszód Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 26. §-ában, 38. §. (9) bekezdésében, valamint a 132. §. (4) bekezdés a) és c) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat által folyósított pénzbeli és egyes természetbeli szo-
ciális ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárás rendjéről szóló 16/2003.( VIII. 19. )Ör. számú rendelete 
(továbbiakban: rendelet)  módosításáról következőket rendeli el: 
1.§ A rendelet az alábbi 10/A. §-al egészül ki: 
10/A. § (1) A Képviselő-testület a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként előírja, hogy a kére-

lem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó 
alábbi feltételeket teljesítse: 

a)  a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje rendben 
tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítása, gyommentesítése, az 
ott tárolt tárgyak, felszerelések rendezettsége, 
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b) az ingatlan előtti járdának és és az ároknak tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, téli időszakban 
a hó eltakarítása, síkosság mentességről való gondoskodás, 

c) az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának   biztosí-
tására irányuló kötelezettségét teljesítse. 

(2)  A kérelmező, vagy ellátás jogosultja (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének teljesítését a Kör-
jegyzőség és a Családsegítő Szolgálat két fő részvételével szemle megtartásával időszakonként ellenőrzi. 
Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely alapján a jegyző az 1993. évi III. törvény 35.§(2) be-
kezdésben előírt intézkedéseit megteszi.  

(3) A szemlén tapasztaltakat a rendelet melléklete szerinti jegyzőkönyvi formanyomtatványban kell rögzíteni. 
A nem megfelelő körülmények elhárítására az ellátást igénybe vevőnek legalább 5 napos határidőt kell a 
szemlén meghatározni, s a második szemlén tapasztalt állapotokat újabb jegyzőkönyvben kell rögzíteni.” 

(4) A bérpótló juttatásban részesülő személynek az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket a jogosultság 
fennállása alatt folyamatosan biztosítania kell. 

  

2.§ A rendelet 11.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
1.§ (1) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egy-
ségre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-
át, és a háztartás tagjai egyikének sincs az Szt.-ben meghatározott vagyona, feltéve, hogy a lakásfenntartás el-
ismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 25%-át meghaladja. Az egy fogyasztási egységre jutó 
havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. 

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
(2) E rendelet 2. §-a  2011. szeptember 1-jén lép hatályba. 

Uszód, 2011. április 11. 
 

Bedi Gyula sk.       Czabainé Csada Márta sk. 
  polgármester                   körjegyző 

 

 
Záradék: 
A rendelet kihirdetve: 2011. április hó 12. nap 
A kihirdetés módja: hirdetőtábla 
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