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KISZOMBOR 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Szt.) 132. § (4) bekezdés a) pontja 2011. január 1. napjától felhatalmazást ad a települési 
önkormányzat részére, hogy a bérpótló juttatásra jogosult személyek részére a lakókörnyezet 
rendezettségének biztosítása körében elıírt részletes szabályokat rendeletben szabályozza. 
 
Az Szt. vonatkozó rendelkezése értelmében 2011. január 1. napjától az a személy, akinek az 
aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították bérpótló juttatásra jogosult. 
 
A települési önkormányzat rendeletében a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb 
feltételeként - az Szt. 35. § (2) bekezdése szerint - 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 a jogosult által 
életvitelszerően lakott (függetlenül attól, hogy a lakáshasználat milyen jogcímen áll fenn: 
tulajdonos, bérlı, családtag stb.)  
 - 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 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.  
 
A rendelet megalkotására idıkorlát nélkül, bármikor – akár évközben is – lehetıség van.  
 
A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezıt, illetve a jogosultat 
megfelelı, de legalább 5 napos határidı kitőzésével a jegyzınek – az elvégzendı 
tevékenységek konkrét megjelölésével – fel kell szólítania.  
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Amennyiben az ellenırzés során megállapítást nyer, hogy a kérelmezı, illetve az ellátásra 
jogosult a rendeletben foglaltakat nem teljesítette, úgy az aktív korúak ellátására való 
jogosultsága és a bérpótló juttatás folyósítása megszüntetésre kerül.  
 
Az egyszeri elutasítás után a kérelem ismételten benyújtható, ebben az esetben is ismételten le 
kell folytatni az ellenırzést.  
Figyelembe kell venni azt is, hogy a rászoruló személyeknek sok esetben ez az egyetlen 
bevételi forrása, ill. egyéb szociális juttatások iránti kérelemmel kívánják majd pótolni a 
bevételkiesést. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségességét támasztja alá az is, hogy az ellátást 
igénybevevıkre nevelı hatással lehet, ami egyrészt az igénybevevık önmagukkal szembeni 
igényességét is szolgálná, másrészt a település látképét is javítaná. A lakókörnyezet 
rendezettségének fenntartása egészségügyi és higiéniás szempontból is indokolt. 
 
 

A Bizottság a fenti önkormányzati rendelet módosításait 2011. március 30-ai rendkívüli 
ülésén tárgyalja, döntése a Képviselı-testület ülésén kerül ismertetésre. 
 

 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztés mellékletét képezı rendelet 
tervezetet vitassa meg és a melléklet szerinti tartalommal alkossa meg. 
 
 
Kiszombor, 2011. március 28. 

 
Tisztelettel: 

 
 
 

Szegvári Ernıné 
                                                                                                                             polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELİZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 
 
Társadalmi hatás:  
Az ellátást igénybevevıkre nevelı hatással lehet, egyrészt önmagukkal szembeni, másrészt a 
közvetlen környezetük rendezettségével szembeni igényességet növelheti. Fejlesztheti 
kötelességtudatukat.  
A támogatásban nem részesülı lakosok elégedettségét válthatja ki. 
A rendezett lakókörnyezet követendı példát jelenthet, akár a támogatásban részesülık 
számára egymásnak, akár a támogatásban nem részesülık számára, illetıleg fordítva. 
 
Gazdasági hatás: Nincs számottevı hatása 
 
Költségvetési hatás:  
A többszöri, folyamatos ellenırzés elvégzésére alkalmazott személy munkabérével 
kapcsolatos költségek és a felszólítások, helyszíni szemlék felvételének irodaszer igénye 
többletkiadásként jelentkezhet, míg minimális csökkenés várható a bérpótló juttatásra fordított 
összegben. 
 
Környezeti és egészségügyi következmények:  
Környezeti következmény: a jogosultak lakókörnyezetének minıségi javulása várható 
(gazmentesítés, csapadékvíz elvezetı, lakás, udvar tisztán tartása)  
Kiszombor településképét, rendezettségét nagymértékben növelheti.  
Egészségügyi következmény: a rendezett, higiénikus lakókörnyezet betegségek, fertızések 
kialakulását elızheti meg. A gazmentes udvar, kert, utca csökkentheti az allergiás 
megbetegedéseket. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
Az adminisztratív terhek a környezettanulmány készítéssel, a felszólítással, az ismételt 
ellenırzés adminisztrációjával nınek. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: 
Az utóbbi években romlott a lakosság saját közvetlen környezetével szembeni igényessége.  
A társadalmi elvárás az aktív korúak ellátásában (bérpótló juttatásban) részesülıkkel 
szemben, hogy a munka nélkül eltöltött idıt hasznosan töltsék el, mind saját, mind 
környezetük érdekében.  
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 
 
 
 
 

Dr. Kárpáti Tibor 
jegyzı 

 
 

 



 
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 132. § (4) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 

Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2008.(I. 30.) KKÖT rendelet 
(továbbiakban: R.) IV. fejezet címében az „Együttmőködési kötelezettség szabályai a 
rendszeres szociális segély folyósítása esetén” szövegrész helyébe az „Aktív korúak ellátása” 
szöveg lép.  
 

2. §  
 
Az R. az alábbi 12/A. §-szal egészül ki: 

 

„12/A. § 
 

(1) A bérpótló juttatás megállapításának, valamint folyósításának feltételeként a bérpótló 
juttatás egyéb feltételeinek megfelelı jogosult kérelmezı, vagy az ellátásban már részesülı 
személy (a továbbiakban: bérpótló juttatásra jogosult személy) köteles lakókörnyezetének 
rendezettségét biztosítani. 
 
(2) A bérpótló juttatásra jogosult személy a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására 
vonatkozó, a (3)-(4) bekezdésben meghatározott feltételeket köteles teljesíteni, függetlenül 
attól, hogy az általa életvitelszerően lakott lakás vagy ház használatára milyen jogcímen 
jogosult. 
 
(3) A bérpótló juttatásra jogosult személy a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására 
vonatkozó kötelezettsége:  

a) az általa életvitelszerően lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje tisztán 
tartása, 

b) a kerítéssel a közterület felıl kívül határos terület, járda, csapadék-elvezetı árok 
tisztán tartása, 

c) az ingatlan állagának és rendeltetésszerő használhatóságának, valamint higiénikus 
állapotának biztosítása.  

 
 
 
 
 



 
 
(4) A bérpótló juttatásra jogosult személy lakókörnyezetét abban az esetben kell rendezettnek 
tekinteni, ha 

a) a főfélék magassága nem haladja meg a 20 cm-t, 
b) a gyomnövények mennyisége a hasznosítható terület 20%-ánál nem foglal el több 

területet és a magasságuk nem haladja meg a 20 cm-t, 
c) nincs 120 liter mennyiségnél (győjtıedényzet mérete) több háztartási hulladék az 

udvaron sem szétszórt, sem felhalmozott állapotban, 
d) a háziállatok tartása esetében e célra megfelelıen kialakított hely áll rendelkezésre, 

melynek a tisztasága is megfelelı, nincs nyoma rágcsálóknak és légyinváziónak, 
nem folyik szét az udvaron a trágyalé, 

e) a kerítés olyan állapotú, amely megakadályozza az állatok elkóborlását és a 
kisgyerekek járdára, vagy utcára kiszaladását, és a településkép rendezettségét 
mutatja, 

f) a tüzelınek való rendezett formába van felhalmozva, 
g) a ház elıtti belvízelvezetı csatornarendszer tiszta, a csapadékvíz lefolyását 

háztartási hulladék, építési törmelék, föld és növények sem akadályozzák, és 
h) a ház elıtti növényzet nem akadályozza a forgalmat és a kilátást az úttestre.” 

 
3. §  

 
Ez a rendelet a kihirdetése napját követı napon lép hatályba.  
 
 
 

Szegvári Ernıné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester       jegyzı 

 

 
A rendelet kihirdetésének idıpontja:_________________. 
     

 
Dr. Kárpáti Tibor 

          jegyzı 
 



 


