
SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

………/2012. (……….)  önkormányzati rendelete 
 

a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról 
szóló 1/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 
A szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 1/2011. (I. 31.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (6) bekezdése helyébe a következı 
rendelkezés lép: 
 
„1. § (6) A Képviselı-testület az átmeneti segély megállapításával kapcsolatos hatáskört az 
Egészségügyi és Szociális Bizottságra ruházza.” 
 

2. § 
 
A Rendelet 2/A. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„2/A. § (1) Az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja az 
Szt.-ben foglaltakon túl a jogosultság egyéb feltételeként köteles lakókörnyezete rendben 
tartására az alábbiak szerint: 

a) az általa életvitelszerően lakott házhoz tartozó udvar, kert tisztaságának biztosítása, 
az ott található szemét, lom eltávolítása, 

b) a házhoz tartozó kert rendeltetésszerő használata, mővelése, 
c) a ház elıtti járda (járda hiányában egy méter széles területsáv) rendben tartása, 

szemét-és gyom mentesítése, hó-és síkosság mentesítése, 
d) a lakás, a ház folyamatos takarítása, tisztántartása, belsı rendjének, higiéniájának 

fenntartása, 
e) a lakás, a ház valamint a hozzátartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevıktıl való 

mentesítése, 
f) az állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása. 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítését a Polgármesteri Hivatal 
helyszíni ellenırzés során vizsgálja.  
 
(3) Amennyiben az aktív korúak ellátását kérelmezı, illetve az ellátásra jogosult személy 
lakókörnyezete az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, az elvégzendı 
feladatok konkrét megjelölését tartalmazó felszólítás kézhezvételétıl számított 8 napon belül 
köteles a kifogásolt hiányosságokat megszüntetni, melynek teljesítését ismételt helyszíni 
ellenırzés során kell vizsgálni.” 
 

 



3. § 
 
(1) Ez a rendelet 2012. február 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követı napon 
hatályát veszti. 
 
(2) Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3.5. pontja helyébe 
a következı rendelkezés lép: 
„3.5. Szociális rászorultság esetén a jogosult számára átmeneti segélyt állapít meg.” 
 
(3) Hatályát veszti a Rendelet 3. §-a, 1. melléklete. 
 
 
 
 
dr. Komáromi Éva                                                                                               Aros János 
            jegyzı                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I N D O K O L Á S 

 
 

Általános indokolás 
 
 

Az önkormányzati rendelet módosítását az Szt. módosításából adódó jogalkotási kényszer 
indokolja. 
 
 

Részletes indokolás 
 

az 1. §-hoz 
 

Az Szt. módosítása alapján a lakásfenntartási támogatás képviselı-testületi hatáskörbıl 
jegyzıi hatáskörbe került. 
 

a 2. §-hoz 
 

Az Szt. 132. § (4) bekezdés a) pontja az önkormányzatok rendeletalkotásra történı 
felhatalmazását a lakókörnyezet rendezettsége tekintetében kiterjesztette a foglalkoztatást 
helyettesítı támogatásra – korábban bérpótló juttatásra – jogosultakon túl a rendszeres 
szociális segélyben részesülık körére is, azaz valamennyi aktív korúak ellátására jogosult 
személy vonatkozásában kell a lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó szabályokat elıírni. 
 

a 3. §-hoz 
 

A módosító rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba. Mivel hatályba lépését követıen 
joghatását kifejti, hatályban tartása nem indokolt, ezért a jogszabály a hatályba lépését követı 
napon hatályát veszti.  
Tekintettel arra, hogy a lakásfenntartási támogatás 2012. január 1-jétıl jegyzıi hatáskörbe 
került, a hatáskörrel kapcsolatos módosítást Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-
testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet 2. mellékletében is át kell vezetni. 
A helyi lakásfenntartási támogatási forma megszőnése okán a rendelet vonatkozó 
rendelkezéseit hatályon kívül kell helyezni.  
A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet 2012. január 1. napjától a pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 12. számú melléklete szerinti 
formanyomtatványon kell benyújtani, ezért a rendelet 1. mellékletét – mely a kérelem mintát 
tartalmazza - hatályon kívül kell helyezni. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ELİZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 

 
………/2012. (……….)  önkormányzati rendelete 

 
a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról 

szóló rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetéhez 
 

 
Tájékoztatás az elızetes hatásvizsgálat eredményérıl 

 
 

1. A jogszabály tervezett hatásai 
 
1.1 Társadalmi hatások 
A tervezet a rendszeres szociális segélyre jogosult személyek esetében is – a feltételekhez 
kötött segélyezés elvének érvényesülése nyomán - megteremti a lehetıséget az ingatlanok 
környezetét esetlegesen jellemzı áldatlan állapotok gyors és határozott módon történı 
felszámolására. 
Sárospatakon nem számottevı a helyi lakásfenntartási támogatásra jogosultak köre, ezért e 
támogatási forma megszőnése nem vált ki negatív társadalmi hatást tekintve, hogy a 
lakásfenntartási támogatásra jogosultak döntı többsége - az Szt. 2011. szeptember 1-jétıl 
hatályos módosítása által megnövelt jövedelemhatárnak köszönhetıen - normatív alapon 
szerzett, szerez jogosultságot a lakásfenntartási támogatásra.  
 
1.2. Gazdasági, költségvetési hatás 
A helyi lakásfenntartási támogatás 100%-ban az önkormányzat költségvetését terheli, 
hatályon kívül helyezésével 2012. áprilistól nem kell kiadásként tervezni ezt az ellátást, mivel 
a folyósítást legkésıbb 2012. március 31. napjával meg kell szüntetni. 
 
1.3. Környezeti, egészségi következmények 
A rendelet-tervezet elfogadása esetén a rendszeres szociális segélyre jogosultak által 
életvitelszerően lakott ingatlanok is tisztábbá, gondozottabbá, rágcsálóktól, kártevıktıl 
mentessé válhatnak. 
 
1.4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendelet-tervezet hatásaként a szociális ügyintézıkre háruló adminisztratív teher nem 
igényel többlet létszámot.  
 
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat 2011. évben a bérpótló juttatásra való jogosultság 
egyéb feltételeként elıírta a lakókörnyezet rendezettségének biztosítását, a helyi 
szabályozásnak követnie kell az Szt. módosítását.  
Az önkormányzati rendelet helyi lakásfenntartási támogatásról szóló rendelkezéseit szintén az 
Szt. módosítása tette szükségessé. 
A tervezet elfogadása nyomán megteremtıdik az önkormányzati rendeletnek az Szt. 2012. 
január 1-jétıl hatályos szabályaival való összhangja. 



 
 
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
Az aktív korúak ellátásával foglalkozó 2 fı ügyintézı valamint a közterület felügyelık 
folytatták le 2011. évben a bérpótló juttatásban részesülık (390 fı) tekintetében a 
lakókörnyezet vizsgálatát. 
A jelenleg 85 fı rendszeres szociális segélyezett vonatkozásában az Szt. által meghatározott - 
április 30. napjáig elvégzendı – kötelezı felülvizsgálatot szintén a két ügyintézınek kell 
elvégezni a lakókörnyezet vizsgálatával együtt az ügyfélfogadás mellett folyamatosan. 
Hatékony munkaszervezéssel és a helyszíni ellenırzések során a közterület felügyelık 
további aktív közremőködésével a feladat megoldható. 
Feltételként jelenik meg az önkormányzat gépjármőveinek fokozottabb igénybe vétele, 
valamint az ahhoz kapcsolódó üzemanyagköltség. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


