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Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  

……/2011. (………) önkormányzati rendelet-tervezete 

 a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 

 és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 16/2010. (VII.8.) önkormányzati rendelet 

módosításáról* 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. 

§ (1)-(2) és (5) bekezdésében, a 21.§ (1) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében, a 148. § (7) 

bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdésében, a 26. 

§-ban, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, a 38. § (9) bekezdésében, a 

43/B. § (1) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 46. § (1) bekezdésében, az 50. § (3) 

bekezdésében, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 19. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

a következőket rendeli el: 

1. § 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 16/2010. (VII.8.) 

önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 13. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 
 

„(1)  Az Szt. 37. § (1) bekezdés b)-c) pontja alapján rendszeres szociális segélyben részesülő személy 

a segély folyósításának időtartama alatt az Szt. 37/A. § (1)-(2) bekezdése és a pénzbeli és 

természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 

részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés d) pontja szerint 

köteles együttműködni Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének 

Gondozási Központjával (továbbiakban: Gondozási Központ).” 
 

2. § 
 

A Rendelet 13. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(6)   A bérpótló juttatás iránti kérelem benyújtója, vagy az ellátás jogosultja az Szt. 33. §-ában 

foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles a lakókörnyezete rendezettségét 

biztosítani, melynek érdekében 

 a)  az általa lakott lakást vagy házat higiénikus állapotban tartja és folyamatosan biztosítja

 tisztán tartását és takarítását, 

 

 b)  gondoskodik használatra alkalmas állapotú illemhelyről, azt rendeltetésszerűen használja és 

rendszeresen takarítja, fertőtleníti, 

  

 c) az ingatlanhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja és 

 

 d) a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2003. 

(IX.5.) önkormányzati rendelet 1. § (6)-(7) bekezdésében, a 3-6. §-ában, valamint a  

környezet védelméről szóló 41/2005. (XII.16.) önkormányzati rendelet  4. §-ában, 5. § (1)-(3) 

bekezdésében, 6. § (4)-(5) bekezdésében, 7. § (1), (3)-(4), (6) bekezdésében és a 17. §-ában         

foglaltakat maradéktalanul betartja.”  
 

(* A normál betűvel szedett szövegrészek a jelenleg hatályos rendelet szövegét, a dőlt betűvel szedett szövegrészek a 

javasolt módosításokat, a vastagon szedett szövegrészek a jogszabályok rendelkezéseit tartalmazzák.) 
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3. § 

 

A Rendelet 13. §-a a következő (7)-(9) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(7) A jegyző a bérpótló juttatásra való jogosultság megállapítására irányuló kérelem benyújtását, 

valamint a felülvizsgálati eljárás megindítását követő 10 napon belül helyszíni 

környezettanulmány során győződik meg a lakókörnyezet rendezettségéről. 

 

(8)  Ha a kérelmező, vagy az ellátás jogosultjának lakókörnyezete a (6) bekezdésben foglalt bármelyik 

feltételnek vagy feltételeknek nem felel meg, a jegyző ötnapos határidő kitűzésével felhívja a 

kérelmezőt, vagy az ellátás jogosultját a kifogásolt hiányosság vagy hiányosságok felszámolására, 

amelynek teljesítéséről helyszíni szemlén győződik meg. 

 

(9) Amennyiben a kérelmező, valamint az ellátás jogosultja a lakókörnyezet rendezettségét a kitűzött 

határidőig nem biztosítja, részére bérpótló juttatás nem állapítható meg, illetve a bérpótló 

juttatásra való jogosultságát és a támogatás folyósítását meg kell szüntetni.” 

 

4. § 

 

A Rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(2)  Az ápolási díj összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a”.  

 

5. § 

 

A Rendelet 18. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A temetési segély összege, amennyiben az eltemettető 

       a) családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg 

    aa) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,                                 45 000 forint 

    ab) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át              30 000 forint 

    ac) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át              25 000 forint. 

 

  b)  egyedül élő és az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg 

    ba) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át              45 000 forint 

    bb) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át    30 000 forint 

    bc) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át             25 000 forint.” 

 

6. § 

Hatályát veszti a Rendelet 6. § (2) bekezdése.  

 

7. § 

 

(1)   Ez a rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba.    

 

(2)   E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.  

 

Pápa, 2011. február 18. 

 

 dr. Áldozó Tamás                                    Kanozsainé dr. Pék Mária  

    alpolgármester                           jegyző 
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Általános indokolás 

 

2011. január 1. napjától az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi 

és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvény a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (továbbiakban: Szt.), az egyes 

kormányrendeleteknek a pénzbeli szociális ellátásokkal összefüggő módosításáról szóló 358/2010. 

(XII. 30.) Korm. rendelet pedig a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 

megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. 

rendeletet (továbbiakban: Korm. rendelet) módosította, ezért szükségessé vált az önkormányzat 

rendelet módosítása, illetve kiegészítése is a hatályos rendelkezések szerint.  

 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

 

A Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló 

határozatban rendelkezni kell 

a) arról, hogy az igénylő bérpótló juttatásra vagy rendszeres szociális segélyre jogosult, 

b) a pénzbeli ellátás összegéről, folyósításának feltételeiről, 

c) a bérpótló juttatásra jogosult személy esetében az Szt. 35. § (3) bekezdése szerinti, 

valamint - ha a települési önkormányzat erről az Szt. 35. § (2) bekezdése alapján rendelkezett 

- a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettségekről, továbbá arról, 

hogy a jogosult mikor köteles a munkaügyi központot felkeresni, 

d) a rendszeres szociális segélyre az Szt. 37. § (1) bekezdés b)-d) pontjai alapján jogosult 

személy esetében az Szt. 37/A. §-a szerinti együttműködési kötelezettség tartalmi elemeiről, 

valamint arról, hogy az együttműködésre kötelezett személy a határozat jogerőre emelkedését 

követő 15 napon belül köteles felkeresni a települési önkormányzat által kijelölt szervet, 

e) az együttműködés hiányának az Szt. szerinti jogkövetkezményeiről. 

 

Fentiek miatt szükségessé vált az önkormányzati rendelet módosítása. 

 

 

2-3. §-hoz 

 

2011. január 1. napjától a Szt-ben alapvető változás, hogy a rendelkezésre állási támogatást 

felváltotta a bérpótló juttatás. A jogosultság megállapításának és megszüntetésének korábbi 

szabályai lényegében nem változtak, azonban az önkormányzat képviselőtestülete felhatalmazást 

kapott arra, hogy bővítse a bérpótló juttatásra való jogosultság feltételeit.  

Az Szt. 35. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat rendeletében a bérpótló 

juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként előírhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az 

ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében 

megállapított feltételeket teljesítse. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a 

kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a 

kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű 

használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettség 

írható elő.  
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A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat megfelelő, 

de legalább ötnapos határidő tűzésével a jegyzőnek - az elvégzendő tevékenységek konkrét 

megjelölésével - fel kell szólítania. 

 

Az Szt. 36. § (2) bekezdés d) pontja a 34. § (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni 

az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a bérpótló juttatásra jogosult személynek 

aki a 35. § (2) bekezdés szerinti feltételeknek - a felszólítás ellenére - nem tesz eleget.  

 

Az önkormányzati rendelet-tervezet meghatározza - a lakókörnyezet rendezettsége érdekében - a 

bérpótló juttatás iránti kérelmet benyújtó, vagy az ellátás jogosultjának kötelezettségeit, valamint az 

eljárás rendjét is. (helyszíni környezettanulmány, felszólítás, helyszíni szemle, ellenőrzés). 

 

Az újonnan bevezetett rendelkezések célja különösen, hogy a város közigazgatási területén 

megszűnjön a lomtalanításból összegyűjtött és tovább már nem értékesíthető hulladék 

lakókörnyezetben történő tárolása, továbbá a  települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 

helyi közszolgáltatásról szóló 16/2003. (IX. 5.) önkormányzati rendeletben, valamint a környezet 

védelméről szóló 41/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendeletben előírt – a tulajdonosra, használóra 

vonatkozó – kötelezettségek maradéktalan betartatása.  

4. §-hoz 

Az Szt 43/B. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete - az 

önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén - ápolási díjat 

állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy 

ápolását, gondozását végzi. A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy 

főre számított havi családi jövedelemhatárt úgy kell szabályozni, hogy az önkormányzat 

rendelete az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél, egyedülálló esetén annak 

150%-ánál alacsonyabb jövedelmi jogosultsági feltételt nem írhat elő. 

 

2011. január 1. napjától az Szt. 44. § (1) bekezdése alapján az ápolási díj havi összege az éves 

központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 

 a) 100%-a a 41. § (1) bekezdésében, 

 b) 130%-a a 43/A. § (1) bekezdésében, és 

 c) 80%-a a 43/B. § (1) bekezdésében 

foglalt esetben. 

2010. évi a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 62. 

§ (8) bekezdése szerint az Szt. 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege 2011. 

évben 29 500 forint. 

A jelenleg hatályos önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése szerint az ápolási díj összege az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a, 100 %-a vagy 110 %-a lehet az egyéb 

jogosultsági feltételek figyelembevételével. 

 

Az Szt. módosítása nem ad lehetőséget a képviselőtestületnek az ápolási díj eltérő összegben való 

megállapítására, ezért szükséges az önkormányzati rendelet módosítása.  
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5. §-hoz 

 

 

Az Szt. 46. § (3) bekezdése alapján a temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben 

szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a 

temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. 

 

2011. évben temetési segély iránt ezidáig benyújtott kérelmekhez csatolt számlák alapján a helyben 

szokásos temetés költsége átlagosan 240.000,-Ft volt.  

A rendelet-tervezet a temetésről gondoskodó, egyedül élő számára magasabb jövedelmi értékhatárt, 

a temetés költségeinek emelkedése miatt pedig magasabb összegű temetési segélyt javasol 

megállapítani. 

 

 

6. §-hoz 

 

 

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza. 

 

 

7. §-hoz 

 

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza. 

 

 

 

 

 

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

  Benecz Rita osztályvezető 

 

 

           

Pápa, 2011. február 18.                                                                                        

 

          dr. Áldozó Tamás sk. 

             alpolgármester 

 


