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önkormányzati rendelet módosításáról 
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Népjóléti és Gyámügyi Csoportvezetı 
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megkapta:                Muhariné Mayer Piroska  
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Elıterjesztés  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  

2011. március 23-i ülésére 
 

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) 
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 8/2009. (III.19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Ikt.sz: I/1192/3/2011.    
 
Tisztelt Képviselı – testület! 

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 
132. § (4) bekezdés a) pontja 2011. január 1. naptól felhatalmazást ad a települési 
önkormányzat részére, hogy a bérpótló juttatásra jogosult személyek részére a 
lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében elıírt részletes szabályokat 
rendeletben szabályozza.  
Az Szt. vonatkozó rendelkezése értelmében 2011. január 1. naptól az a személy, akinek 
az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították bérpótló juttatásra jogosult 
(továbbiakban: BPJ). A települési önkormányzat rendeletében a bérpótló juttatásra való 
jogosultság egyéb feltételeként elıírhatja , hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás 
jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében 
megállapított feltételeket teljesítse. 
A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a kérelmezı vagy a jogosult által 
életvitelszerően lakott - lakás vagy ház és annak - udvara, kertje, a kerítéssel kívül 
határos terület, járda  tisztán tartása,  az ingatlan állagának és rendeltetésszerő 
használhatóságának, valamint  higiénikus állapotának biztosítására irányuló 
kötelezettség írható elı. A tervezetben szereplı nevelı hatás az igénybevevık 
önmagukkal szembeni igényességét is szolgálná, másrészt a település látképét is javítaná.  
A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezıt, illetve a jogosultat 
megfelelı, de legalább öt napos határidı kitőzésével a jegyzınek – az elvégzendı 
tevékenységek konkrét megjelölésével – fel kell szólítania.  
A rendelet megalkotására idıkorlát nélkül, bármikor – akár évközben is – lehetıség van, 
azonban a korábban rendelkezésre állási támogatásban részesülı személyek bérpótló 
támogatásba történı átminısítésére engedélyezett határidı 2011. április 30. napja.  Ennek 
alapján, amennyiben a képviselı-testület a jelenlegi ellátottak esetében már élni kíván a 
lakókörnyezet vizsgálatának lehetıségével, úgy a rendeletet célszerő 2011. április 1. 
napjával hatályba léptetnie.   
 
Elızetes hatásvizsgálat és indokolás Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról 
szóló 8/2009. (III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról  szóló rendelet-
tervezethez 

 
A tervezett jogszabály jelentısnek ítélt hatásai: 
 

1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:  
A tervezetben, megfogalmazott nevelı hatás az igénybevevık önmagukkal 
szembeni igényességét is szolgálná, a település látképét javítaná. 
A tervezetben foglalt szempontok szerinti vizsgálatok során kikerülnek azon 
igénylık a rendszerbıl, akik – bár aktív korúak és munkaképesek - nem mutatnak 
együttmőködést a szociális ellátórendszer résztvevıivel.  
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2. környezeti és egészségi következményei: 

Városunkban visszatérı probléma, hogy az ingatlanok nem rendelkeznek 
szeméttároló edénnyel, az udvarokon és kertekben szemét és lom található. A 
kerteket sok helyen nem mővelik, az ingatlanok elıtti járdák valamint az azok 
melletti zöld felületek gondozatlanok, szemetesek. Sok helyen jellemzıek a 
rágcsálók és kártevık, valamint az állattartási szabályok figyelmen kívül hagyása. 
A rendelet-tervezet elfogadása esetén tisztábbá, gondozottabbá, rágcsálómentessé 
válna a település.  

 
3. adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  

A polgármesteri hivatal munkatársaira háruló megemelkedett teher a 
felülvizsgálatok idıszakában nagy valószínőséggel, megfelelı munkaszervezéssel, 
túlóra fizetése nélkül megoldható.  

 
4. a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: 
A rendelet megalkotása ugyan nem kötelezı erejő az önkormányzatra nézve, 
azonban az érintettek együttmőködésre ösztönzése, a város rendezettségének 
elımozdítása mindenképpen pozitív hatással lehet a társadalom véleményére.  

 
5. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek:  
A jelenlegi rendelkezésre állási támogatásban vagy bérpótló juttatásban 
részesülık száma közel 300. Az év közben várhatóan havi szinten újonnan 
belépık száma 15 körül alakul, így éves szinten várhatóan több, mint 400 ügyfél 
otthonában kell a lakókörnyezet vizsgálatát lefolytatni. A törvény által 
meghatározott- április 30. napjáig elvégzendı - kötelezı vizsgálatot a hivatal 
dolgozói közül ügyfélfogadási idın kívül 4 fınek, ügyfélfogadási idıben 3 fınek 
kell folyamatosan végeznie. Az áprilisi felülvizsgálati idıszakon kívül ez 2 fıvel 
megoldható. Tárgyi feltételként jelenik meg az önkormányzat gépjármővének 
fokozottabb igénybevétele, továbbá az ahhoz kapcsolódó üzemanyagköltség.  

 
 
Fentiekre tekintettel az alábbi rendelet –tervezetet terjesztem a T. Képviselı –testület elé: 

 
 
Lajosmizse 2011. március 3. 
 
 
 

                                                         Basky András 
                                                                         polgármester 
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elıterjesztés melléklete  
Rendelet-tervezet 

  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) önkormányzati 
rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 8/2009. (III.19.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 35. § (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésének a) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
8. § (1) és (4) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 
szóló 7/2007. (III. 08.) önkormányzati rendelete 2. melléklete alapján az Önkormányzat 
Intézményeinek Bizottsága véleményének kikérésével a következõ rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 
8/2009. (III. 19.) önkormányzati rendelete 6. § helyébe az alábbi rendelkezés lép.  

„Aktív korúak ellátása 
 

6. § 
 

(1) Az az aktív korúak ellátását kérelmezı személy, aki bérpótló juttatásra válik jogosulttá, a 
jogosultság egyéb feltételeként köteles az általa életvitelszerően lakott lakás vagy ház és annak 
udvara rendben tartására az alábbiak szerint: 

a) az általa lakott ingatlan udvarán, valamint a lakásban szeméttároló edény elhelyezése és 
rendeltetésszerő használata, 

b) a ingatlanhoz tartozó udvar, kert rendben tartása különös tekintettel az esetlegesen ott 
található szemét és lom eltávolítására, 

c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerő használata, mővelése, az ingatlan elıtti 
járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv 
úttestig terjedı teljes területének a gondozása, tisztán tartása, szemét-és gyommentesítése, 
téli idıszakban síkosság mentesítése 

d) az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert és udvar rágcsálóktól, kártevıktıl való 
mentesítése 

e) állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása. 

(2) Aki lakókörnyezete rendezettségét az Szt. által kitőzött határidıig nem biztosítja, annak 
bérpótló juttatás nem állapítható meg.  

(3) A kérelmezı köteles a 6. § (1) bekezdésben foglalt állapotot a jogosultság megállapítását 
követıen is fenntartani. 

(4) A már megállapított ellátások esetében a jogosultság megszőnik, ha az ellátásban részesülı 
személy a 6. § (1) bekezdésben foglalt feltételeknek – a felszólítás ellenére – nem tesz eleget.” 

 
2. § 

 
E rendelet 2011. április 01. napján lép hatályba és a hatályba lépését követı napon a hatályát 
veszti. 

 
      Basky András              Kutasiné Nagy Katalin 
 polgármester                jegyzı 

 
A rendelet kihirdetésének napja:  

        Kutasiné Nagy Katalin  
        jegyzı 


