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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) - többek 
között - 35. §-át módosította a 2010. évi CLXXI. törvény, amely az aktív korúak ellátása 
között új ellátási formaként bevezette az ún. bérpótló juttatást az ún. rendelkezésre állási 
támogatás helyett. 
 
A fenti módosító törvény felhatalmazást adott a települési önkormányzatoknak arra, hogy 
rendeletükben a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeit előírja. Eszerint a 
Képviselő-testület szabályozhatja azokat az elvárásokat, amelyek az igénylő lakókörnyezete 
rendezettségének biztosítására vonatkoznak. 
 
A helyi szociális rendeletben a Képviselő-testület előírhatja, hogy a kérelmező a 
lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletben megállapított 
feltételeket teljesítse. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a kérelmező által 
életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos 
terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, 
higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettség írható elő. A rendeletben 
megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt az arra megfelelő, de legalább 5 napos 
határidő tűzésével a jegyzőnek – az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével – fel 
kell szólítania. (Szt. 35. § (2) bekezdés) 
 
A Szt. 36. § (2) bekezdése pedig meghatározza azokat az eseteket, amikor a bérpótló juttatást 
meg kell szüntetni, ilyen eset lehet például ha valaki a lakókörnyezetének rendben tartására 
vonatkozó rendelkezéseket – a felszólítás ellenére – sem teljesíti. (Szt. 36. § (2) bekezdés d.) 
pont). 
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A Somogy megyei Kormányhivatal által rendelkezésünkre bocsátott rendelet-tervezet és az 
ahhoz tartozó magyarázat például tartalmazza az alábbi lehetséges előírásokat (családi ház 
esetén): 
 - az épület állaga veszélyezteti az emberi életet és testi épséget 
 - a lakóház környezetében jelentős mennyiségű hulladékot halmoz fel 

- a lakóház környezetében csekély mennyiségű, de emberi egészségre ártalmas 
veszélyes hulladékot halmoz fel 

 - az udvarban, kertben található tárgyak rendben tartását elmulasztja 
 - az épület, járda hó- és jégmentesítési kötelezettségét elmulasztja, 
 - egészségügyi kártevők elszaporodása meggátolást elmulasztja. 
 
Célszerű a felsorolásban szerepeltetni a helyi önkormányzat és a cigány kisebbségi 
önkormányzat segítségével felépített udvari illemhelyek rendeltetésszerű használatát és 
karbantartását is. 
A lakókörnyezet rendben tartását ellenőrizni kell, ennek gyakoriságát, eljárási módját, az 
ellenőrzésben részt vevők körét is be kell építeni a módosított rendeletbe. 
 
 
Egy további módosítás történt 2011. január 1-től, az Szt. 37. § (1) bekezdésében szabályozott, 
aktív korúak ellátására vonatkozóan. Ezen rendelkezés d.) pontja szerint az aktív korúak 
ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján az önkormányzat 
rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult személyek családi körülményeire, egészségi, 
vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb feltételeknek megfelel, az rendszeres 
szociális segélyre jogosult.  
A szabályozás helyi rendeletben azért indokolt, mivel a 2011-ben a bérpótló juttatásban 
részesülőknek 30 nap munkaviszonyt kell igazolni ahhoz, hogy 2012-ben jogosultak 
lehessenek ezen ellátásra. Van néhány olyan személyről tudomásunk, aki várhatóan egészségi 
állapota miatt munkaviszonyt létesíteni nem tud, és az ellátástól is ilyen okok miatt elesne.  
Ezen egyéb feltétel, amelynek meg kellene felelni, lehet például: 

- akik 40-50%-ban egészségkárosodottak, 
- várandós anyák, 
- pszichiátriai- és szenvedélybetegek. 

Ennek igazolására szakorvosi javaslat becsatolását lehetne előírni a helyi rendeletben. 
 
 
Fentiek alapján az előterjesztés mellékletében olvasható rendelet-tervezetet terjesztem a 
tisztelt Képviselő-testület elé. 
A rendelet tervezet tartalmazza  korábbi bizottsági megnevezés helyett a Népjóléti Bizottság 
elnevezést is. 
 
 
Lengyeltóti, 2011. február 16. 
         Zsombok Lajos 
         polgármester 
 
 
 
Készítette:     Jóváhagyta: 
     dr. Bek Melinda     dr. Szatmári Ibolya 
 hatósági irodavezető      jegyző 
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RENDELET-TERVEZET 
 
 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

…../2011. (II. …….) számú rendelete 
 

a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló módosított 5/2009. (II. 
27.) számú rendeletének módosításáról 

 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatás és szociális 
ellátások helyi szabályairól szóló módosított 5/2009. (II. 27.) számú rendeletének (a 
továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

1. § 
 
A R. 3. § (3) bekezdése hatályát veszti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(3) A Népjóléti Bizottság átruházott hatáskörben dönt:  
 átmeneti segély iránti kérelmek elbírálásáról. 
 
 

2. § 
 
A R. 6. § új (2) bekezdéssel egészül ki, a korábbi (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre 
változik: 
 
(2) Az aktív korúak ellátásra jogosult személy is rendszeres szociális segélyre jogosult, aki: 
 a.) egészségkárosodása 40% (orvosi szakvélemény alapján) 
 b.) várandós anya (szülész-nőgyógyász szakorvosi vélemény alapján) 
 c.) folyamatos pszichiátriai kezelés alatt áll (szakorvosi vélemény alapján) 
 

3. § 
 
A R. az alábbi, 9/A. §-sal egészül ki: 

9/A. § 
 

 A bérpótló juttatás egyéb feltételei 
 

(1) A bérpótló juttatást kérelmező, illetve az ellátásra jogosult személy köteles a 
lakókörnyezete rendezettségét biztosítani. A lakókörnyezet rendezettségére vonatkozóan az 
Szt. 35. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók. 
 
(2) A bérpótló juttatást kérelmező, valamint az ellátásra jogosult az (1) bekezdésben előírt 
kötelezettségét megszegi, ha: 
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a.) az épület állaga veszélyezteti az emberi életet és testi épséget 
b.) a lakóház környezetében jelentős mennyiségű hulladékot halmoz fel 
c.) a lakóház környezetében csekély mennyiségű, de emberi egészségre ártalmas 

veszélyes hulladékot halmoz fel 
d.) az udvarban, kertben található tárgyak rendben tartását elmulasztja 
e.) az épület, járda hó- és jégmentesítési kötelezettségét elmulasztja, 
f.) egészségügyi kártevők elszaporodása meggátolást elmulasztja. 

 
(3) A kérelem benyújtója, az ellátásra jogosult az elvégzendő tevékenységek konkrét 
megjelölését tartalmazó felszólítástól számított 8 napon belül köteles eleget tenni az (1) 
bekezdésben előírt kötelezettségnek. 
 
(4) A (2) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítését negyedévente, illetve szükség esetén a 
Népjóléti Bizottság 3 tagja, a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője és egy családsegítő 
ellenőrzi. 
 
(5) Amennyiben a kérelem benyújtója, az ellátásra jogosult a felszólítás ellenére nem tesz 
eleget az (1) és (2) bekezdésben előírtaknak, úgy az aktív korúak ellátást nem lehet 
megállapítani, illetve a már megállapított ellátást meg kell szüntetni. 

 
 

4. § 
 
A R. 17. § (2) bekezdése hatályát veszti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(2) Az átmeneti segély megállapításával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület Népjóléti 
Bizottsága gyakorolja. 
 
 

5. § 
 

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a kihirdetésről a jegyző. 
 
 
 
Lengyeltóti, 2011. február 24. 
 
 
  dr. Szatmári Ibolya    Zsombok Lajos 
   jegyző     polgármester 
 
 
 


