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Tisztelt Képviselő-testület!

Az  előterjesztésre  kerülő  rendelet  tervezet  a  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló 
4/2009.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazza. 

A módosításra egyrészt a 2012. január 1-jétől történt jogszabályi változások miatt, másrészt - 
egy  a  képviselő-testülettel  2011-ben  ismertetett  törvényességi  észrevétel  alapján  -  azért 
kerülne sor, mert a képviselő-testület elé kerülő valamennyi rendelet módosítási javaslatnak 
arra is figyelemmel kell lennie, hogy rendeleteinkben a magasabb szintű jogszabályok, akár 
szó szerinti, akár tartalmában történő megismétlésére ne kerüljön sor, s abban csakis olyan 
szabályok maradjanak, melyek e jogszabályok felhatalmazása vagy kifejezett szabályozásra 
irányuló kötelezése alapján kerültek a rendeletbe.  

                                                                        1.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 
2012  január  1-től  hatályos,  önkormányzatunkat  leginkább  érintő  változása  a  helyi 
lakásfenntartási  támogatás  intézményének  megszűnése,  illetve  a  normatív  lakásfenntartási 
támogatás képviselő-testületi hatáskörből jegyzői hatáskörbe való átkerülése.    

E jogszabályi változásalapján rendeletünk a helyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozó 9.§-
át hatályon kívül kell helyezni.

                                                                         2.



A  módosított  Szt.  38.§  (9)  bekezdése  szerint  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.
Amennyiben  a kérelmező vagy a jogosult a feltételeknek felszólítás ellenére nem tesz eleget 
a kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított támogatást meg kell szüntetni.
 
E rendelkezés alapján javaslom, hogy a már az elmúlt évben a bérpótló juttatásra jogosultak 
lakókörnyezetének rendezésére a rendelet 5/A §-ában bevezetett szabályozással megegyező 
módon éljen a képviselő-testület e szabályozási lehetőséggel, azzal a kitétellel, hogy az ügyek 
egyre  sokasodó  száma  miatt  a  szociális  ügyintéző  tehermentesítése  érdekében,  a 
környezettanulmányok  elvégzéséhez  kérjük  a  Pannonhalma  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézmény közreműködését.  
   
                                                                         3.                       

Rendeletünk 3.§ (4) bekezdése az Szt. 10.§-ára való utalás, ezért hatályon kívül helyezését 
javaslom.

Rendeletünk  4.§-a  az  Szt.  32/B-32/E  §-aira  való  utalás,  ezért  hatályon  kívül  helyezését 
javaslom.

Rendeletünk 5.§-a az Szt. 33.§ (1) bekezdésére való utalás, ezért hatályon kívül helyezését 
javaslom.

Rendeletünk  10.§  (1)  bekezdése  az  Szt.  40-43.§-aira  való  utalás,  ezért  hatályon  kívül 
helyezését javaslom.

Rendeletünk 10. § (3) bekezdése az Szt. 43. § (1) bekezdésére való utalás, ezért hatályon kívül 
helyezését javaslom.

Rendeletünk 10. (4) bekezdése az Szt. 42.§ (1) és (2) bekezdésére való utalás, ezért hatályon 
kívül helyezését javaslom.

Az  előterjesztéshez  mellékelem  önkormányzatunk  egységes  szerkezetbe  foglalt  hatályos 
szociális rendeletét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet vitassa meg és hozza meg 
döntését.

  
Pannonhalma, 2012. február 23.
                                                              Tisztelettel:  
                                                                                   dr. Szabó György sk.

                     aljegyző



T E R V E Z E T

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2012. (....) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

szóló 4/2009. (II.25.) sz. rendelet módosításáról

Pannonhalma Város Önkormányzat  Képviselő-testülete a szociális  igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva a 
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2009.( IV.25.) rendeletét ( a továbbiakban: R) 
alábbiak szerint módosítja.

1. § 

A R. a lakásfenntartási támogatásról szóló 8.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„  (1) Az önkormányzat  pénzbeli  ellátás formájában normatív lakásfenntartási  támogatást  
nyújt 

   (2)  A normatív lakásfenntartási  támogatásra jogosult személy köteles a lakókörnyezete  
rendezetten tartására, különösen:

       
           a) a lakóház körüli udvar hulladéktól (papír, műanyag stb.) mentesen tartására,
   
           b) a füves területek rendszeres kaszálására,
   
         c) az udvaron elhelyezett fa, építőanyag, bármely használaton kívüli berendezési tárgy,   

   bútor, gépkocsi rendezett állapotban tartására,
   
          d) az ingatlan kert részének művelésére, veteményessel való hasznosítására,
   
          e) a kert rendszeres gyommentesítésére,
   
       f) az ingatlan előtti közterület, járda rendszeres gyommentesítésére, télen a síkosság  

  mentesítés megvalósítására,
   
          g) az ingatlan előtti árok rendszeres kaszálására, felgyülemlett hordalék eltávolítására.

      (3) A lakókörnyezet  rendezettségét  környezettanulmány  elvégzésével  kell ellenőrizni, 
 melyet   a   szociális  ügyintéző  a  Pannonhalma  Többcélú  Kistérségi  Társulás  
 Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézmény közreműködésével foganatosít.        

2. § 

E  rendelet  hatályba  lépésével  egyidejűleg  hatályon  kívül  helyezésre  kerül  a  R.  3.§.  (4) 
bekezdése, 4. §-a, 5. §-a, 9.§-a, 10.§ (1) bekezdése, 10. § (3) bekezdése, valamint 10.§ (4) 
bekezdése.

                                                               3. §



E rendelet  kihirdetése napján lép hatályba. 

A testületi ülés napja: 2012.  február 23.

 

Bagó Ferenc  Kovács Szabolcs
                    polgármester                              jegyző

                   

A rendelet kihirdetve: 2011. március ……..

Kovács Szabolcs
                   jegyző


