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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 rendelet (továbbiakban: Rendelet) 8. § (3) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép:  

 
„(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekétkeztetési kedvezmény, a

 tankönyvtámogatás, a lakásfenntartási támogatás, az átmeneti segély, a temetési segély, a 

 temetési kölcsön, a köztemetés és a kommunális hulladékra vonatkozó díjkedvezmény 

 iránti kérelmek elbírálása a polgármester hatásköre.” 

 
2. § 

 
A Rendelet 13. § (6) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„d)  a települési hulladék gyűjtésével kapcsolatban a települési hulladékkal kapcsolatos 

 hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat, 

 valamint a környezet védelméről szóló önkormányzati rendeletben az ingatlan 

 tulajdonosra vonatkozó kötelezettségeket, továbbá a parlagfű és egyéb allergén gyomok 

 visszaszorításának szabályait maradéktalanul betartja.”   

 

3. § 

 

A Rendelet 13. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

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

valamint a felülvizsgálati eljárás megindítását követő 15 napon belül helyszíni 

környezettanulmány során győződik meg a lakókörnyezet rendezettségéről.” 

 

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

javasolt módosításokat és kiegészítéseket, a vastagon szedett szövegrészek a jogszabályok rendelkezéseit 

tartalmazzák.) 
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4. § 

 

A Rendelet 14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(6)  A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem benyújtásakor a 6. § (1)-(4) bekezdéseiben 

foglaltakon túlmenően a kérelmezőnek csatolnia kell  

a)    az általa lakott lakás nagyságát igazoló adásvételi szerződést, bérleti szerződést,  

  tulajdoni  lap másolatot, vagy a házkezelő szervezet által kiállított igazolást, 

 b)  bérlő vagy albérlő esetében a bérleti vagy albérleti szerződést, 

 c)  szívességi lakáshasználat esetén az arra feljogosító lakáshasználati szerződést, amely 

 igazolja, hogy a lakás fenntartásának költségeit kérelmező fizet és 

 d) a közüzemi költségek, önkormányzati bérlakás esetén a bérleti díj, társasház 

 vagy lakásszövetkezet esetében a közös költség megfizetéséről szóló igazolásokat.” 

         

5. § 

 

A Rendelet 15. §-a a következő  (4) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(4)   Közüzemidíj-, bérletidíj-, közös költség hátralék esetén a lakásfenntartási támogatás 

kizárólag természetbeni juttatásként állapítható meg. Ebben az esetben a támogatás összegét 

a közüzemi szolgáltató, a bérbeadó vagy a közös költség jogosultjának számlájára kell 

utalni. Amennyiben a támogatásra jogosultnak többfelé is tartozása áll fenn, úgy kérelmére 

a támogatás összege megosztva is utalható.” 

 

6. § 

 

A Rendelet a következő 21/A. §-al egészül ki: 

 
„17. A kommunális hulladékra vonatkozó díjkedvezmény 

21/A. § 

 
Az az egyedül élő, a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, a települési hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet szerinti ingatlantulajdonos, 

akinek a kérelem benyújtását megelőző hónapban szerzett jövedelme nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a közszolgáltató igazolása szerint 

díjhátraléka nincs, a kommunális hulladék ürítésére vonatkozó díjfizetési kötelezettsége esetén         

50 %-os díjkedvezményben részesül.” 

 
7. § 

 
(1)   Ez a rendelet 2011. július 1-én lép hatályba.    

 

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

 

 

Pápa, 2011. május 23. 

 

 Dr. Áldozó Tamás                                    Kanozsainé dr. Pék Mária  

     polgármester                           jegyző 
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Általános indokolás 

 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 4/2011. (II.25.) rendeletével módosította a 

pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos 

eljárási szabályokról szóló 16/2010. (VII.8) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: 

önkormányzati rendelet). A módosítással érintett rendelkezések végrehajtása és az eljárási határidők 

betartása nehézségekbe ütközött. A képviselőtestület új rendelet alkot a települési hulladékkal 

kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, ami megérinti az önkormányzati rendelet 

egyes rendelkezéseit.  

Fentiek miatt szükséges az önkormányzati rendelet kiegészítése és módosítása. 

 

 

Részletes indokolás 

 

 1. §-hoz 

 

A rendelet-tervezet kiegészítő rendelkezést tartalmaz, amely a kommunális hulladékra vonatkozó 

díjkedvezmény szabályait állapítja meg. A tervezet szerint a díjkedvezményre vonatkozó kérelem 

elbírálása a polgármester hatásköre. 

 

2. §-hoz 

 

A jelenleg hatályos önkormányzati rendelet meghatározza - a lakókörnyezet rendezettsége 

érdekében - a bérpótló juttatás iránti kérelmet benyújtó, vagy az ellátás jogosultjának 

kötelezettségeit. A támogatás egyik feltétele a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 

helyi közszolgáltatásról szóló, valamint a környezet védelméről szóló önkormányzati rendeletben 

előírt – a tulajdonosra, használóra vonatkozó – kötelezettségek maradéktalan betartatása. Tekintettel 

arra, hogy a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról az 

önkormányzat új rendelet alkot és a környezet védelméről szóló önkormányzati rendelet is 

módosulhat, kiegészülhet, ezért szükséges az önkormányzat rendelet tervezet szerinti módosítása 

akként, hogy nem merev hivatkozásokat tartalmaz a fentiekben említett önkormányzati 

rendeletekre. 

 
 

3. §-hoz 

 

Az önkormányzati rendelet 2011. március 1. napjától hatályos rendelkezése szerint 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. A rendeletben előírtak szerint felülvizsgálati 

eljárásban 321, jogosultság megállapítására vonatkozó kérelem miatt 98 esetben készült 

környezettanulmány. A környezettanulmánnyal kapcsolatos feladatokat 3 fő látja el, azonban így is 

nehézségekbe ütközik a határidő betartása. Ennek legfőbb oka, hogy a kérelmező vagy jogosult nem 

tartózkodik otthon, ezért ismételten fel kell keresni. A gyakorlati tapasztalatokra tekintettel a 

rendelet-tervezet szerint a jegyző a kérelem benyújtását, illetve a felülvizsgálati eljárás megindítását 

követő 15 napon belül győződik meg a lakókörnyezet rendezettségéről. 
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4-5. §-hoz 

 

A rendelet-tervezet lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezéseinek kiegészítése azért 

szükséges, hogy a jogosultak - elsősorban a közüzemi szolgáltatók felé - felhalmozott hátraléka 

csökkenjen.  

A lakásfenntartási támogatás természetbeni ellátásként nyújtása a garanciája annak, hogy a havi 

rendszerességgel folyósított támogatással az önkormányzat ténylegesen a lakáskiadásokhoz járuljon 

hozzá.  

 

6. §-hoz 

 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a települési hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2003. (IX.5.) önkormányzati rendelete 
tartalmazta a települési szilárd hulladékra vonatkozó díjkedvezmények szabályait. Tekintettel arra, 

hogy a díjkedvezmény természetbeni ellátásnak minősül és a jogosultság feltételei között jövedelmi 

értékhatárt is meghatároz, ezért javasoljuk a rendelet-tervezetet a kommunális hulladékra vonatkozó 

díjkedvezményre vonatkozó rendelkezésekkel kiegészíteni. 

 

 

7. §-hoz 

 

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza. 

 

 

 

 

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

  Benecz Rita osztályvezető 

 

           

Pápa, 2011. május 23.                                                                                        

 

          Dr. Áldozó Tamás sk. 

              polgármester 
 


