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Tisztelt Képviselı-testület!
Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú
törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvény módosította a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (továbbiakban Szt.). A módosított
rendelkezések hatálybalépésének ideje fıszabály szerint 2010. december 31. napja volt, illetve
egyes további rendelkezések hatálybalépését 2011. január 1. napjában határozta meg a jogalkotó.
Az Szt-ben módosításra került a jövedelem fogalma, valamint átvezetésre kerültek az
egyszerősített foglalkoztatás keretében, illetıleg a korábban alkalmi munkavállalói könyvvel
végzett munkára vonatkozóan idıközben bekövetkezett törvényi változások (Szt. 4 § (1) bekezdés
a) pontja, figyelemmel az (1a)(1b)(1c) bekezdésekre).
Mivel 2011-tıl a közfoglalkoztatás három formája, a közmunka, közhasznú munka és közcélú
munka megszőnik, és helyettük egységes közfoglalkoztatás került bevezetésre, így ennek
megfelelıen ez a fogalmi változás is átvezetésre került az Szt.-ben (Szt. 10. § (4) bekezdés c) pont).
Fentieket figyelembe véve szükségessé vált Kiszombor Község Önkormányzata Képviselıtestületének az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2008. (I. 30.) KKÖT
rendeletének (továbbiakban: R.) a módosítása.
Az R. 3. § (8) bekezdés második mondata az alkalmi munkavállalói könyv becsatolását írta elı.
Mivel az egyszerősített foglalkoztatás bevezetésével az alkalmi munkavállalói könyv megszőnt, így
ezen rendelkezést hatályon kívül kell helyezni.
Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú
törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvény 33. § (5) bekezdése szerint a rendszeres
szociális segélyre jogosult személy és a települési önkormányzat közötti megállapodás
(közfoglalkoztatásban való részvétel lehetısége a rendszeres szociális segélyre jogosult esetén és a
rendelkezésre állási támogatásra való jogosultság) 2011. január 1-jén megszőnik és 2011. január 1tıl rendszeres szociális segélyt kell a részükre folyósítani, ezért a R. 3/A. § (20) bekezdését
hatályon kívül kell helyezni.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 3. § szerint az azonos vagy
hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetıleg
ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos
vagy többszintő. Ezen rendelkezésnek megfelelıen, mivel az Szt. által már szabályozott fogalmakat
tartalmaz, a R. 14. §-át (Értelmezı rendelkezések) hatályon kívül kell helyezni.
A Bizottság a fenti önkormányzati rendelet módosításait 2011. január 21-ei rendkívüli ülésén
tárgyalja, döntése a Képviselı-testület ülésén kerül ismertetésre.
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Az eddigi rendelkezésre állási támogatást az ún. bérpótló juttatás váltja fel. A bérpótló juttatás
szabályainak többsége megegyezik a rendelkezésre állási támogatás szabályaival. Új elem azonban,
hogy a települési önkormányzat rendeletben elıírhatja, hogy a juttatásban részesülı a
lakókörnyezetét tartsa rendben. Az eltérı helyi viszonyok miatt az egységes központi
szabályozás helyett célszerőbb, ha az erre vonatkozó rendelkezéseket a helyi önkormányzati
rendelet tartalmazza, éppen ezért egészült ki az Szt. egy annak megalkotására felhatalmazó
rendelkezéssel:
„Szt. 35. § (2) 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
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 rendeletben
megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezıt, illetve a jogosultat megfelelı, de legalább
ötnapos határidı tőzésével a jegyzınek - az elvégzendı tevékenységek konkrét megjelölésével fel kell szólítania.”
A rendeleti szabályozás a szerepét akkor tudja betölteni ha – az idézett törvényi rendelkezésre
tekintettel - meghatározásra kerül az, hogy az önkormányzat mit vár el az érintettektıl a
„lakókörnyezet rendezettségének biztosítása” körében.
Tekintettel arra, hogy az Szt. fenti rendelkezésének helyi rendeletben történı szabályozásával
kapcsolatban jogértelmezési és egyéb kérdéseink vannak, valamint arra, hogy a rendelkezések
konkrét meghatározására, végrehajtására, az ellenırzés módjára, rendszerességére még nincs
egységes alkalmazás, és jelenleg még az ellenırzés személyi elıírása, feltétele sem adott, ezért
javaslom, hogy a kérdések tisztázása után térjünk vissza az Szt. által biztosított rendeleti
szabályozás esetleges bevezetésére.
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztés mellékletét képezı rendelet tervezetet
vitassa meg és a melléklet szerinti tartalommal alkossa meg.

Kiszombor, 2011. január 20.
Tisztelettel:

Szegvári Ernıné
polgármester

TERVEZET
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
____/2011. ( ______ ) önkormányzati rendelete
az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló
3/2008.(I. 30.) KKÖT rendelet módosításáról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában és 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következıket rendeli el:
1. §
Hatályát veszti az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2008.(I. 30.) KKÖT rendelet
(a továbbiakban: R.) 3. § (8) bekezdés második mondata.
2. §
Hatályát veszti az R. 3. § (20) bekezdése.
3. §
Az R. 3/A. §-ában szereplı a „közcélú munkavégzés” szövegrész helyébe a „közfoglalkoztatás”
szöveg lép.
4. §

Az R. 7. § (5) bekezdésében szereplı a „2010. évben” szövegrész helyébe a „2011. évben” szöveg
lép.
5. §
Hatályát veszti az R. 14. §-a.
6. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is
alkalmazni kell.
Szegvári Ernıné sk.
polgármester

Dr. Kárpáti Tibor sk.
jegyzı

A rendelet kihirdetésének idıpontja : ____________
Kiszombor,___________________

Dr. Kárpáti Tibor
jegyzı

