
Elıterjesztés 
 
Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2006(III.28) önkormányzati 
rendelet módosítása. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
1.§-hoz: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Szt.) 35.§.(2) bekezdése felhatalmazta a települési önkormányzatokat, hogy a - 2011. január 
1-jétıl a RÁT helyett bevezetésre kerülı - bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb 
feltételeként elıírhatja a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja részére a 
lakókörnyezete rendezettségének biztosítását.  
Az Szt.36.§.(2) bekezdése szerint a bérpótló juttatásra jogosult személynek meg kell szüntetni 
az ellátását, ha a lakókörnyezete rendezettségét  felszólítás ellenére sem biztosítja. 
A rendelet-módosítás felsorolja, hogy  a lakókörnyezet elemei – lakóház, a ház udvara, kertje, 
a kerítéssel kívül határos terület - mikor tekinthetı rendezettnek, a rendezettséget ki és milyen 
gyakorisággal ellenırzi, illetve ha a feltétek nem teljesülnek annak mi a következménye. 
 
2.§-hoz:  
Az Szt. változása indokolta 
 
3.§-hoz: 
Az Szt. 2011. szeptember 1-jétıl hatályos 38.§.(9) bekezdés b) pontja  a helyi lakásfenntartási 
támogatás jogosultsági jövedelemhatárát  az öregségi nyugdíjminimum (melynek összege 
jelenleg: 28.500.- Ft.) 250 %-ában határozza meg a korábbi 150 % helyett, ugyanakkor eltörli 
a lakásfenntartási költségek jövedelmen belüli arányára (30%) vonatkozó elıírást. A 
jövedelemszámítás alapja az egy fıre jutó jövedelem helyett a háztartás fogyasztási 
szerkezetét jobban kifejezı fogyasztási egység lesz.  
 
4.§-hoz: 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások felsorolásánál felcserélıdik az étkeztetés és a 
tanyagondnoki szolgálat, így ez igazodik a rendelet  késıbbi logikai felépítéséhez. 
 
5.§-hoz:  
Az étkeztetés esetében a rászorultságot a magasabb szintő jogszabályhoz igazodva határozza 
meg a rendelet-módosítás amikor kimondja, hogy az jogosult az ellátásra, aki 
munkaképességét 67 %-ban elvesztette vagy legalább 50 %-os mértékő egészségkárosodást 
szenvedett. 
A 30.§.módosított (4) bekezdése szabályozza az étkeztetés megszőnésének eseteit. Eddig ez a 
bekezdés a házi segítségnyújtásról rendelkezett, amely ellátást már Szekszárd Város 
Önkormányzata saját rendeletében szabályoz, mint gesztor önkormányzat. 
 
6.§-hoz: 
A helyi rendeletet magasabb szintő jogszabályokhoz igazítja. 
 
7.§-hoz: 
Az étkeztetés térítési díjánál eddig a család egy fıre jutó jövedelmét kellett figyelembe venni, 
az új törvényi szabályozás szerint már, csak  az ellátott jövedelmét. 
 



8.§-hoz: 
Törvényi módosítás indokolja 
 
Hatásvizsgálat: A rendelet-módosítás két eleménél lehet vizsgálni elsısorban a hatásokat, 
mégpedig a bérpótló juttatás azon feltétele esetében, hogy a lakókörnyezetet rendben kell 
tartani, valamint a helyi lakásfenntartási támogatás új jogosultsági feltételénél. 
Társadalmi:  
Gazdasági, költségvetési: jelentıs költségvetési hatás a bérpótló juttatás feltételeinél nem 
várható, viszont a lakásfenntartási támogatás jogosultjainak nagyobb létszáma miatt 
többletköltség keletkezhet. 
Környezeti, egészségügyi: A lakókörnyezet rendben  tartására kötelezés erısíti a 
környezettudatos magatartást, a mindenkit megilletı egészséges környezethez való 
alkotmányos alapjog érvényesítését. Ösztönzi a gyermekek egészséges környezetben 
nevelkedését, ezáltal a jövı generációjának viselkedésmorálját építi.  
Adminisztratív terhek: A terhek valamelyest nınek mivel a hatályba lépést követıen 
valamennyi bérpótló juttatás megállapítására irányuló új kérelem esetében helyszíni szemlén 
vizsgálni kell a rendeletnek való megfelelést. Errıl feljegyzést, jegyzıkönyvet kell készíteni. 
Hiányosságok esetében végzéssel 5 napos határidı biztosításával kell felhívni az ügyfelet a 
hiányosságok pótlására, mely határidı lejártát megelızıen utóellenırzést kell tartani és ennek 
megfelelıen megállapítani az ellátásra való jogosultságot, vagy elutasítani a kérelmet.  
A lakásfenntartási támogatásra jogosultak számának növekedése is többlet adminisztrációt 
jelent. 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következménye: A szociális törvény 35. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
rendeletalkotási lehetıséget keletkeztet a bérpótló juttatásra jogosultakkal kapcsolatban. A 
törvényszöveg feltételes módban fogalmaz, így a képviselı-testület szabadon döntheti el, 
hogy él-e a jogszabály alkotási lehetıségével. Így a rendeletalkotás elmaradása esetén az 
önkormányzat nem követne el mulasztásos jogszabálysértést. 
A helyi lakásfenntartási támogatás esetén viszont rendeletünk ellentétes lenne a szociális 
törvénnyel, ha nem módosítanánk. 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A meglévı állományi létszámban a személyi, szervezeti, tárgyi feltételek adottak. A pénzügyi 
feltételek jelenleg rendelkezésre állnak, a lakásfenntartási támogatás új feltétele csak 2011. 
szeptemberétıl hatályos, így négy hónapot érintıen emelkedhet a kiadás.  
 
Szociális bizottság véleménye: 

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2006(III.28) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezet 1.§. (4) bekezdése a következıképpen módosuljon: 

„(4) A lakóház akkor tekinthetı rendezettnek, ha az épület állaga nem veszélyezteti az emberi 
életet és testi épséget.” 

 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet 
megtárgyalni  szíveskedjen. 
 
Tengelic, 2011. június 14. 
 
                                                                                             Tolnai Lászlóné 
                                                                                                  jegyzı 


