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Tisztelt Képviselőtestület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Sztv.) 2011. január 01. napjától módosult. A módosítások érintik a
szociális ellátások megállapításáról szóló önkormányzati rendeletünket az alábbiak
szerint.
Az önkormányzati rendeletünkben hivatkozott Sztv. szakaszok több esetben
megváltoztak, a számozás tekintetében, illetve tartalmilag is, mely változásokat a
rendeletünknek követnie kell.
Január 1-től a helyi önkormányzatoknak lehetőségük van arra, hogy a bérpótló
juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként előírják, hogy a kérelmezőnek a saját
lakókörnyezetét rendben kell tartani. A kérelmezőnek az általa lakott lakás vagy ház,
udvar, kert, kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának
és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására
irányuló kötelezettség írható elő. Javaslom a Képviselőtestületnek, hogy éljen ezzel a
lehetőséggel és határozzon meg olyan feltételeket, amelyek a lakókörnyezetek
élhetőbbé tételét, jelenlegi birtokvitás illetve állattartási problémák megelőzését is
elősegíthetik.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestülettől a rendeletmódosítás elfogadását.
Dombóvár, 2011. február 7.

Szabó Loránd
polgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
……./2011. (……..) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének
szabályairól szóló 21/2006. (V.1.) rendelet módosításáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján és az Alkotmány 44/A § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól
szóló 21/2006. (V. 1.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A § (2) bekezdésében az
„Szt. 37/B §” szövegrész helyébe az „Szt. 37 §” szöveg lép.
2.§
(1) A Rendelet 8/C § (3) bekezdésében az ”Szt. 37/D §” szövegrész helyébe az „Szt.
37/A §” szöveg lép.
(2) A Rendelet 8/C § (4) bekezdés b) pontjában az „Szt. 35. § (1)” szövegrész helyébe
az „Szt. 35. § (3)” szöveg lép
3. §
A Rendelet 10. § (6) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének” szövegrész helyébe ”az éves központi költségvetési törvényben
meghatározott alapösszeg” szöveg lép.
4. §
A rendelet kiegészül az alábbi 8/F. §-sal, melynek alcíme „A bérpótló juttatásra való
jogosultság egyéb feltételei”
„8/F. § A bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételei
(1) A bérpótló juttatásra való jogosultságot állapít meg a jegyző annak az aktív
korúak ellátására jogosult személynek, aki a lakókörnyezetét rendben tartja.
(2) A lakókörnyezet rendezettsége abban az esetben állapítható meg, ha az aktív
korúak ellátására jogosult személy:
a) az általa lakott ingatlanon legalább egy szeméttároló edénnyel rendelkezik és
azt rendeltetésszerűen használja,
b) az általa lakott lakást vagy családi házat takarítja, tisztán tartja,
c) az általa lakott ingatlanon nem halmoz fel szemetet, egyéb lomot, építési
törmeléket,

c) az általa lakott ingatlanon gondoskodik a folyamatos gyommentesítésről,
bozótirtásról,
d) az általa lakott ingatlanban gondoskodik a rágcsálók, kártevők irtásáról,
e) az általa lakott ingatlanban gondoskodik a vizes helyiségek valamint az
illemhely rendeltetésszerű használatáról, rendszeres takarításáról, amennyiben
az ingatlanon udvari illemhely található gondoskodik arról, hogy az ajtóval
rendelkezzen,
f) az általa lakott ingatlanban betartja az állattartásra vonatkozó helyi
önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat,
g) családi házas övezetben gondoskodik az ingatlan előtti járdának, járda
hiányában egy méter széles területsávnak, a járda melletti zöldsáv úttestig
terjedő teljes területének, legfeljebb az ingatlan 10 méteres körzetén belüli
területének a gondozásáról, tisztán tartásáról, gyommentesítéséről.
(3) A (2) bekezdésben foglalt feltételek fennállását a jegyző helyszíni szemle során
állapítja meg.
(4) Amennyiben a helyszíni szemle során a jegyző azt állapítja meg, hogy a (2)
bekezdésben foglalt feltételek nem állnak fenn, a kérelmezőt az elvégzendő
tevékenységek konkrét megjelölésével felszólítja a feltételek teljesítésére 5 napos
határidő tűzésével.
(3) A felszólításban foglalt tevékenységek elvégzését a jegyző helyszíni szemle során
ellenőrzi, amennyiben azok nem teljesültek a megadott határidőben, a bérpótló
juttatásra való jogosultság nem állapítható meg.
(5) A (2) bekezdésben foglalt feltételek teljesítését a bérpótló juttatásra való
jogosultság felülvizsgálata során is vizsgálni kell, amennyiben a jogosultság egyéb
feltételei fennállnak.
5. §
(1) A rendelet 20. § Záró rendelkezések alcím kiegészül az alábbi (1a) bekezdéssel:
„(1a) A rendelet 8/F. §-ában foglalt rendelkezéseket a 2011. március 1. napját
követően indult ügyekben kell alkalmazni.”
(2) Hatályát veszti a Rendelet 8/C. § (4) bekezdés c) pontja.
(3) Ez a rendelet 2011. március 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
Dombóvár, 2011. február 14.
Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

