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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.) több olyan ponton módosult, mellyel egyes ellátások tekintetében a helyi 

önkormányzatok rendeletalkotásra kaptak felhatalmazást. A jelen előterjesztésben szereplő 

tárgykörök szabályozása helyi rendeletben nem kötelező, csak lehetőség az önkormányzatok 

számára. 

Ezek az alábbiak: 

 

- a foglalkoztatást helyettesítő támogatás részbeni természetben nyújtásának lehetősége, 

amennyiben a családban védelembe vett gyermek van: 

A rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetbeni 

szociális ellátás formájában akkor nyújtható, ha a családban a Gyvt. 68. §-a szerint 

védelembe vett gyermek él. Ha a települési önkormányzat képviselő-testülete a rendszeres 

szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetbeni szociális ellátás 

formájában történő nyújtásáról dönt, úgy ennek eljárási szabályait és a természetbeni juttatás 

formáit rendeletében szabályozza, azzal, hogy védelembe vett gyermekenként az ellátás 

megállapított összegének 20%-a, de összesen legfeljebb 60%-a nyújtható természetben. 

Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő segély, a közüzemi díjak, 

illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, valamint a családi szükségletek 

kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás. 

 

- az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeként előírható a lakókörnyezet 

rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletben meghatározott feltételek teljesítése: 

A települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb 

feltételeként előírhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a 

lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében megállapított 

feltételeket teljesítse. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a kérelmező vagy 

jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül 

határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű 

használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettség 

írható elő. A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat 

megfelelő, de legalább ötnapos határidő tűzésével a jegyzőnek - az elvégzendő tevékenységek 

konkrét megjelölésével - fel kell szólítania. 

 

- a fenti feltétel előírható a lakásfenntartási támogatás feltételeként is:  

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. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a 

kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a 

kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és 



rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló 

kötelezettség írható elő. A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, 

illetve a jogosultat megfelelő, de legalább ötnapos határidő tűzésével a jegyzőnek - az 

elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével - fel kell szólítania. Amennyiben a 

kérelmező vagy a jogosult a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell 

utasítani, vagy a megállapított támogatást meg kell szüntetni. 

 

 

Amennyiben a Képviselő-testület fenti módosítási lehetőségekkel élni kíván, erre irányuló 

javaslat esetén a javaslatnak megfelelően a rendelet módosítás előkészítésre kerül. 

 

 

Kővágóörs, 2012. február 24. 
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