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Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Törvényi változás miatt módisítani szükséges a Szociális rendeletünk helyi lakásfenntartási 
támogatásokról szóló rendelkezéseit. 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításával 
megszűnt a helyi lakásfenntartási támogatás, így ki kell, hogy kerüljön a helyi 
rendeletekből. 2012. január 1.-től csak normatív lakásfenntartási támogatás adható. 
Önkormányzatunk jelenleg az Szt.-ben meghatározottak szerint normatív, valamint helyi 
LFT-t nyújt. A szociális rendeltünkben szereplő helyi lakásfenntartási támogatásról szóló 15.§ 
kell a jogharmonizáció értelmében hatályon kívül helyezni. 
 
A jegyző az Sztv. 38.-39. §-aiban szabályozott feltételek fennállása esetén normatív 
lakásfenntartási támogatást állapít meg. 
 
A szociális törvény felhatalmazása alapján, az ellátásra való jogosultság egyéb feltételeként az 
önkormányzat előírhatja, hogy a kérelem benyújtója, vagy az ellátás jogosultja a 
lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, az önkormányzat rendeletében 
megállapított feltételeket teljesítse. 
 

„(1) A normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság (továbbiakban: rendszeres 
pénzellátás) további feltétele, hogy kérelmező vagy jogosult lakókörnyezete rendezett 
legyen.”  

(2) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a rendszeres pénzellátást kérelmező, illetve az ellátás 
jogosultja az általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat  

a) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja,  

b) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerű használhatóságát biztosítja,  

c) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, továbbá  



d) gondoskodik a kerítéssel kívül határos járda tisztántartásáról, a téli csapadék eltakarításáról, 
a kerítéssel kívül határos terület gyomtalanításáról.  

(3) A jegyző a rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló kérelem benyújtását, illetve a 
felülvizsgálati eljárás megindítását követő 10 napon belül helyszíni szemle - 
környezettanulmány - lefolytatása során győződik meg a lakókörnyezet rendezettségéről.  

(4) Ha a lakókörnyezet a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a jegyző tíz 
napos határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt, illetve az ellátás jogosultját - az elvégzendő 
tevékenység konkrét megjelölésével - a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek 
teljesítéséről ismételt helyszíni szemlén győződik meg.  

(5) Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitűzött határidőig nem biztosítja, annak rendszeres 
pénzellátás nem állapítható meg, illetve a rendszeres pénzellátást meg kell szüntetni, ha a (2) 
bekezdésben foglalt feltételeknek - a felszólítás ellenére - nem tesz eleget.” 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet a beterjesztett és a Szociális Bizottság által 
javasolt rendelettervezet elfogadni szíveskedjen.  
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Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 38. § (9) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8. § 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 9/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Ör.) 
módosításáról a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 
A rendelet 15. §.  helyébe a következő rendelkezés lép:  

15. §. (1) A normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság (továbbiakban: rendszeres 
pénzellátás) további feltétele, hogy kérelmező vagy jogosult lakókörnyezete rendezett 
legyen.”  

(2) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a rendszeres pénzellátást kérelmező, illetve az ellátás 
jogosultja az általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat  

a) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja,  

b) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerű használhatóságát biztosítja,  

c) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, továbbá  

d) gondoskodik a kerítéssel kívül határos járda tisztántartásáról, a téli csapadék eltakarításáról, 
a kerítéssel kívül határos terület gyomtalanításáról.  

(3) A jegyző a rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló kérelem benyújtását, illetve a 
felülvizsgálati eljárás megindítását követő 10 napon belül helyszíni szemle - 
környezettanulmány - lefolytatása során győződik meg a lakókörnyezet rendezettségéről.  

(4) Ha a lakókörnyezet a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a jegyző tíz 
napos határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt, illetve az ellátás jogosultját - az elvégzendő 
tevékenység konkrét megjelölésével - a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek 
teljesítéséről ismételt helyszíni szemlén győződik meg.  

(5) Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitűzött határidőig nem biztosítja, annak rendszeres 
pénzellátás nem állapítható meg, illetve a rendszeres pénzellátást meg kell szüntetni, ha a (2) 
bekezdésben foglalt feltételeknek - a felszólítás ellenére - nem tesz eleget.” 
 
 
 



2. §.  
 

Ez a rendelet 2012. november 01. -étől hatályos. 
 
 
Újhartyán, 2012..  
 
 
 
Schulcz József                                                                        Göndörné Frajka Gabriella 
 Polgármester                                                                                           jegyző 
 
 
 
Záradék: 
 
Ezen rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került. 
 
Újhartyán, 2012……………. 
 
 
          Göndörné Frajka Gabriella 
                         jegyző 
 
 
 

Általános indokolás  
 

A  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása az 
önkormányzatok rendeletalkotásra történő felhatalmazását teszi lehetővé a lakókörnyezet 
rendezettsége tekintetében valamennyi normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult 
személy vonatkozásában.  

  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 38. § (9) bekezdésében 
meghatározottak szerint 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. 
A fenti rendelkezéseket figyelembe véve a Képviselő-testületnek mérlegelnie kell és el kell 
döntenie, hogy kíván-e e tárgykörben a rendeletet módosítania.  
 
 



Részletes indokolás  
 
 
Az 1. §-hoz: A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 38. § 
(9) bekezdésében meghatározottak szerint 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 akkor rendezett, ha a rendszeres pénzellátást kérelmező, illetve az ellátás 
jogosultja az általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat  
a) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja,  
b) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerű használhatóságát biztosítja,  
c) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, továbbá  
d) gondoskodik a kerítéssel kívül határos járda tisztántartásáról, a téli csapadék eltakarításáról, 
a kerítéssel kívül határos terület gyomtalanításáról.  
 A jegyző a rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló kérelem benyújtását, illetve a 
felülvizsgálati eljárás megindítását követő 10 napon belül helyszíni szemle - 
környezettanulmány - lefolytatása során győződik meg a lakókörnyezet rendezettségéről.  
 Ha a lakókörnyezet a rendeletbe foglalt feltételeknek nem felel meg, a jegyző tíz napos 
határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt, illetve az ellátás jogosultját - az elvégzendő 
tevékenység konkrét megjelölésével - a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek 
teljesítéséről ismételt helyszíni szemlén győződik meg.  
Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitűzött határidőig nem biztosítja, annak rendszeres 
pénzellátás nem állapítható meg, illetve a rendszeres pénzellátást meg kell szüntetni, ha a 
rendeletbe szabályozott feltételeknek - a felszólítás ellenére - nem tesz eleget.” 
 
 
 


