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Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  

……/2012. (………) 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) 8. §-a a következő (5)-(7) bekezdéssel egészül ki:  

 

„(5)  Az aktív korúak ellátására vagy a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság iránti kérelem 

 benyújtója, vagy az ellátás jogosultja a jogosultság egyéb feltételeként köteles a lakókörnyezete 

 rendezettségét biztosítani. A lakókörnyezet akkor minősül rendezettnek, amennyiben a kérelmező 

 vagy jogosult 

 
 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 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.  
 

(6) A jegyző az aktív korúak ellátására vagy a lakásfenntartási támogatásra 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, a vastagon szedett szövegrészek a jogszabályok rendelkezéseit tartalmazzák.) 
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(7)  Ha a kérelmező, vagy az ellátás jogosultjának lakókörnyezete az (5) 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.” 

 

 

 

2. § 

 

Hatályát veszti a Rendelet 

a) 2. §-a, 

b) 8. § (1) és (3) bekezdésében „a lakásfenntartási támogatás,” szövegrész, 

c) 9. § (6) bekezdésében „a lakásfenntartási támogatás,” szövegrész, 

d) 11. § (1) bekezdés c) pontjában „148. § (5) bekezdés b)-d) pontja” szövegrész, 

e) 13. § (6)-(9) bekezdése, 

f) 14-15. §-a. 
 

 

3. § 

 

(1)   Ez a rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba.    

 

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

 
 
 
 
 
 

 

Pápa, 2012. március 21. 

 

 

 

 dr. Áldozó Tamás                                    Kanozsainé dr. Pék Mária  

    polgármester                                      jegyző 
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Általános indokolás 

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, a Magyarország 2012. évi költségvetését 

megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény, valamint a  

megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXCI. törvény módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) lakásfenntartási támogatásra és az aktív korúak ellátásra 

vonatkozó rendelkezéseit, emiatt szükségessé vált az önkormányzati rendelet módosítása, illetve 

kiegészítése.  

Az Szt. 33. § (7) bekezdése szerint a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak 

ellátására 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. 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. (Beiktatta: 2011. évi CVI. törvény 20. §) 

 

Az Szt. 36. § (2) bekezdés d) pontjának figyelembe vételével  meg kell szüntetni az aktív 

korúak ellátására való jogosultságát annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult 

személynek aki a 33. § (7) bekezdés szerinti feltételeknek - a felszólítás ellenére - nem tesz 

eleget. (Megállapította: 2011. évi CVI. törvény 21. §) 
 

Az Szt. 37/B. § (1a) bekezdése szerint amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult 

személy a lakókörnyezete rendben tartására vonatkozó, a 33. § (7) bekezdése szerinti 

feltételeknek - a felszólítás ellenére - nem tesz eleget, a rendszeres szociális segély összegének 

folyósítását egy hónapra fel kell függeszteni. (Beiktatta: 2011. évi CVI. törvény 23. §) 

 

Az Szt. 38. § (9) bekezdése alapján a települési önkormányzat rendeletében a normatív 

lakásfenntartási támogatásra 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. (Megállapította: 2011. évi CXCI. 

törvény 128. §)  

 

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. Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult a feltételeknek 

felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított támogatást 

meg kell szüntetni. 
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Az Szt. 38. § (10) bekezdése szerint amennyiben a lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet 

a jegyző a (9) bekezdés szerinti okból elutasítja, vagy a megállapított lakásfenntartási 

támogatást megszünteti, ugyanazon lakásra vonatkozóan 

a) a döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül a háztartás egy tagja sem 

 nyújthat be normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet, valamint 

b) a döntés jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül benyújtott kérelem esetén a 

 normatív lakásfenntartási támogatás kizárólag természetbeni szociális ellátás formájában 

 nyújtható. (Megállapította: 2011. évi CXCI. törvény 128. §)  

 

Az Szt. 132. § (4) bekezdés e) pontja alapján felhatalmazást kapott a települési önkormányzat, 

hogy rendeletben szabályozza a normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult személyek 

részére a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében előírt részletes szabályokat. 

(Beiktatta: 2011. évi CXCI. törvény 138. §) 

 

2012. március 31. napján 

- normatív lakásfenntartási támogatásban 665 

- önkormányzati lakásfenntartási támogatásban 205  

- normatív és önkormányzati kiegészítő támogatásban 156 háztartás részesül. 

-  

Az Szt. 140/I. §-a szerint a 2012. január 1-je előtt megállapított helyi lakásfenntartási 

támogatás a megállapító határozatban megjelölt időpontig, de legkésőbb 2012. március 31-éig 

folyósítható.  (Beiktatta: 2011. évi CLXVI. törvény 34. §  

A törvény indokolása szerint „az 1993. évi III. törvényre vonatkozó egyik hatályon kívül helyező 

rendelkezés alapján a normatív lakásfenntartási támogatás feltételei 2011 szeptemberétől jelentősen 

enyhültek, a jogosulti kör megsokszorozódott. E tényre tekintettel a jövőben már nem indokolt 

fenntartani a méltányossági lakásfenntartási támogatás lehetőségét, hiszen az érintettek jelentős 

része a normatív körbe be tud kerülni.” 

 

Fentiek alapján 2012. március 31. napjával a 202 család részére folyósított önkormányzati 

lakásfenntartási támogatás, valamint a 154 család részére folyósított önkormányzati kiegészítő 

lakásfenntartási támogatás folyósítása szűnik meg.    

A megszüntetést követően az önkormányzati lakásfenntartási támogatásban részesülők részére – 

kérelem és jogosultság fennállása esetén – a jegyző normatív lakásfenntartási támogatást állapíthat 

meg, amelynek a legkisebb összege 2 500 forint/hó. A jelenleg normatív és kiegészítő 

lakásfenntartási támogatásban is részesülők esetében csak a kiegészítő lakásfenntartási támogatás 

folyósítása szűnik meg, a normatív lakásfenntartási támogatásra a jogosultságuk megmarad, új 

kérelmet nem kell benyújtaniuk. 

 

Az önkormányzati rendelet-tervezet elfogadásának környezeti, egészségi terheket befolyásoló 

hatása nincs.  Az önkormányzati lakásfenntartási támogatás megszűnését követően április hónapban 

növekedni fog a benyújtott kérelmek száma, amely jelentős adminisztratív terhet jelent.  A normatív 

lakásfenntartási támogatás forrása a költségvetésben biztosított. A rendelet-tervezet elfogadását 

követően az önkormányzati rendelet megfelel az Szt. előírásainak. 
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Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

 

Az Szt. 33. § (7) bekezdése alapján 2012. január 1-jétől a lakókörnyezet rendezettségének 

vizsgálata kiterjedhet a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők mellett a rendszeres 

szociális segélyt kérelmezőkre illetve jogosultakra is.  

 

Az Szt. 38. § (9) bekezdése lehetőséget biztosít a települési önkormányzatnak arra, hogy 

rendeletben szabályozza a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételeként a 

lakókörnyezet rendezettségét. 

 

Az önkormányzati rendelet tervezete meghatározza, hogy a kérelmezőnek illetve az ellátás 

jogosultjának milyen feltételeket kell teljesíteni a lakókörnyezet rendezettségének érdekében, 

továbbá rendelkezik a jegyző eljárásának szabályairól. 

 

 

2. §-hoz 

 

Az önkormányzati rendelet személyi hatályára vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül kell 

helyezni, tekintettel arra, hogy azt magasabb szintű jogszabály már tartalmazza.  

Az önkormányzati (helyi) lakásfenntartási támogatás megszűnése miatt az erre vonatkozó 

rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni. 

 

Az önkormányzati rendelet 11. § c) pontjában a jogszabályra történő merev hivatkozást tartalmazó 

szövegrészt javasolja hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendelet-tervezet, tekintettel arra, 

hogy a hivatkozott jogszabály módosítása esetén az önkormányzati rendeletet is minden esetben 

módosítani kell.    

  

A lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó feltételek kiterjednek a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatást, rendszeres szociális segélyt és a lakásfenntartási támogatást kérelmezőkre, illetve a már 

jogosultakra is, ezért az erre vonatkozó rendelkezéseket az eljárási rendelkezés között javasolja a 

tervezet meghatározni.   

 

3. §-hoz 

 

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza. 

 

 

 

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

  Benecz Rita osztályvezető 

  

    

 

Pápa, 2012. március 21.                                                                              Dr. Áldozó Tamás sk. 

                polgármester 


