
V. sz. melléklet 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

4/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet  

a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról 

szóló 9/2003.(IX.04.) rendelet módosítására 

 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§ A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 9/2003.(IX.04.) 

rendelet (továbbiakban: Rendelet) 24.§ (2) bekezdése hatályon kívül helyezve. 

 

2.§ A Rendelet 25.§-a az alábbiak szerint módosul: 

 

 

25.§ 

 

(1) A támogatást benyújtó kérelmező, valamint az azon támogatásban részesülő köteles 

házának, kertjének rendben tartására a 29.§ (3) bekezdés a)-e) pontjában 

meghatározottak szerint. 

 

(2)  A kérelmező, illetve a jogosult köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a 

jogosultság megállapítását követően is fenntartani. 

 

(3) A jogosultság feltételeként az e § (1) bekezdésében foglalt szabályok betartását az 

önkormányzat szociális igazgatási ügyintézője és a Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgálat családsegítője ellenőrzi. 

 

 

3.§ A Rendelet 26.§ és 29.§ (5) bekezdése hatályon kívül helyezve. 

 

 

4.§ A Rendelet 29.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

 

Az aktív korúak ellátását kérelmező személy az Szt. 33.§-ában foglaltakon felül a 

jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, kertjének rendben tartására az alábbiak 

szerint: 

 

a) az általa lakott ingatlanhoz tartozó lakás, udvar, kert rendben tartása, különös 

tekintettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására 

b) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a 

járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, a gondozása, tisztán 

tartása, szemét- és gyommentesítése, 

c) az udvari illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, 

fertőtlenítése 

d) ingatlan előtti vízelvezető árok tisztántartása, gyommentesítése, 

e) állattartásra vonatkozó szabályok betartása. 

 

 

 

 

 



 

 

5.§ (1) A Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

      (2) Rendelkezéseit a hatálybalépést követően benyújtott ügyekben kell alkalmazni. 

 

Ludányhalászi, 2012. február 3. 

 

 

 

 

  Kovács Imre sk.     Kereszti Márta sk. 

  polgármester            jegyző 

 

 

 

 

Rendelet kihirdetve! 

 

Ludányhalászi, 2012. február 10. 

 

 

 

 

         Kereszti Márta  

              jegyző 



 

 

Tájékoztatás 

az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a 4/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez 
 

 

I. A rendelet megalkotásának szükségessége 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2012. január 1-től 

hatályba lépő, módosított rendelkezéseivel való összhangot biztosítani kell. 

 

 

II. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

 

A tervezetben meghatározott szabályok tartalmilag megfelelnek a felhatalmazást adó 

magasabb szintű jogszabályi előírásoknak. 

 

 

III. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

 

Hatásai nem jelentősek. 

 

 

IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételei 

 

A polgármesteri hivatalban a személyi –és tárgyi feltételei biztosítottak, többletterhet jelent 

azonban a lakókörnyezet rendezettségének ellenőrzése. 

 

 

V. A rendelet környezeti és egészségügyi következményei 

 

A szociális segélyben és a lakásfenntartási támogatásban részesülők vonatkozásában 

bevezetendő szabályok révén várható a lakókörnyezet rendezettségének javulása, az 

ingatlanok és azok udvarának tisztántartása, gyommentesítése. 

 

 

 

 



 

Indokolás 

a 4/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez 

 

 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXCI. törvény, valamint a Magyarország 2012. évi költségvetését 

megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény több ponton 

módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(továbbiakban: Szt.) rendelkezéseit. A módosítás többek között érintette a lakásfenntartási 

támogatás, illetve a helyi lakásfenntartási támogatás szabályait is. 

A módosító törvény 2012. január 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezi a Szt. helyi 

lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezéseit, melynek részletszabályai az 

önkormányzati rendeletben kerültek meghatározásra, illetve a támogatás megállapítása a 

képviselő-testület hatásköréből jegyzői hatáskörbe került. 

Az önkormányzati rendelet magasabb szintű jogszabállyal nem lehet ellentétes, ezért a 

magasabb szintű jogszabállyal való összhang érdekében a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátások helyi szabályozásáról szóló 9/2003. (IX.04.) önkormányzati rendelet módosítása 

szükséges. 

Az önkormányzat a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők esetében a 

jogosultság megállapítását, illetve a támogatás folyósítását már 2011. évtől a lakókörnyezet 

rendezettségének biztosításához köthette, ez a felhatalmazás január 1. napjától kiterjed az 

aktív korúak ellátásában (a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban és rendszeres szociális 

segélyben) továbbá a lakásfenntartási támogatásban részesülőkre is. 

 

Részletes indokolás 

 

a rendelet 1.§-ához 

 

A Szt. a helyi lakásfenntartási támogatás megállapítását a képviselő-testület hatásköréből a 

jegyző hatáskörébe utalta, ezért ezen szakasz hatályon kívül helyezése szükséges. 

 

a rendelet 2.§-ához 

 

A lakásfenntartási támogatásban részesülők esetén a lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó 

előírásokat tartalmazza. 

 

a rendelet 3.§-ához 

 

A helyi lakásfenntartási támogatás szabályainak hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. 

 

a rendelet 4.§-ához 

 

Az ellátások megállapítása során a lakókörnyezet rendezettségének vizsgálata a szociális 

segélyben részesülőkre is kiterjesztésre került. 

 

a rendelet 5.§-ához 

 

Hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmaz. 

 


