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ELŐTERJESZTÉS 

 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
2011. szeptember 29-én tartandó testületi ülésére 

 
 
Napirend: a Képviselő-testületnek a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi 

szabályairól szóló 5/2009. (II. 27.) számú rendeletének (Ör.) módosításáról 
 
Előadó:  Zsombok Lajos polgármester 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) - többek között - 35. 
§-át módosította a 2010. évi CLXXI. törvény, amely az aktív korúak ellátása között új ellátási 
formaként bevezette az ún. bérpótló juttatást a rendelkezésre állási támogatás helyett. 
 
A fenti módosító törvény felhatalmazást adott a települési önkormányzatoknak arra, hogy 
rendeletükben a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeit előírja. Eszerint a Képviselő-
testület a 2011. március 31-én tartott ülésén a 12/2011. (IV. 1.) számú rendeletével elfogadta a 
szociális rendeletének ilyen irányú módosítását, és szabályozta azokat az elvárásokat, amelyek a 
bérpótló juttatást igénylő lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkoznak. 
 
2011. augusztus 4-én a Képviselő-testület Népjóléti Bizottsága, illetve az Alapszolgáltatási Központ 
családgondozója, valamint a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője a rendelet módosítását 
követően ellenőrzést tartott a bérpótló juttatásban részesülők lakókörnyezete rendben tartására 
vonatkozóan. A rendelet mellékletében található ún. felülvizsgálati lap alkalmazása során azonban a 
feltételekre vonatkozó előírások körében ellentmondásokra derült fény, amelyek az ellenőrzést nagy 
mértékben nehezítették. 
 
Emiatt a márciusban történt rendelet-módosításhoz képest további pontosítások szükségesek az 
ellenőrzések sikeres végrehajtása érdekében. A  
z Ör. 9/A. § (2) bekezdésében részletezett, az ellátás megszüntetésére okot adó körülmények 
megfogalmazása, egyértelmű, így a rendelet szöveges részében ezt nem szükséges módosítani. 
 
Fentiek alapján az előterjesztés mellékletében olvasható rendelet-tervezetet terjesztem a tisztelt 
Képviselő-testület elé. 
 
 
Lengyeltóti, 2011. szeptember 22. 
         Zsombok Lajos 
           polgármester 
 
 
Készítette:     Jóváhagyta: 
     dr. Bek Melinda     dr. Szatmári Ibolya 
        mb. aljegyző      jegyző 
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RENDELET-TERVEZET 

 
 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

…../2011. (…….) számú rendelete 
 

a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló módosított 
5/2009. (II 27.) számú rendeletének módosításáról 

 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatás és szociális 
ellátások helyi szabályairól szóló módosított 5/2009. (II. 27.) számú rendeletének (a 
továbbiakban: Rend.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

1. § 
A Rend. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 
 
 

2. § 
 

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a kihirdetésről a jegyző gondoskodik. 
 
 
Lengyeltóti, 2011. szeptember 29. 
 
 
 
  dr. Szatmári Ibolya    Zsombok Lajos 
   jegyző       polgármester 
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1. számú melléklet 

 
FELÜLVIZSGÁLATI LAP 

 
Ellátásra jogosult 

Név: ………………………………………….. 

Lakóhely: .……………………………………. 

Szül.hely, idő: ………………………………... 

A vizsgálat időpontja: ………………………... 

 
Feltételek a R. 9/A. § (2) bekezdése szerint     Pont (0-5) 

1. a lakáshoz tartozó udvar, kert, és a kerítésen kívüli utcafronti rész 

gyommentesítése, parlagfű irtása, rendben tartása, gaz, szemét és lom 

eltávolítása 

 

2.  az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése  

3. az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, 

kártevőktől való mentesítése 

 

4. az épület állaga nem veszélyezteti az emberi életet és testi épséget  

5. udvari illemhelyek rendeltetésszerű használata és karbantartása  

6. a lakóház környezetében nem halmozott fel jelentős mennyiségű, az 

általa használt – annak hiányában 110 literes - hulladékgyűjtő edény 

űrtartalmának megfelelő mennyiségű kommunális hulladékot 

 

7. a lakóház környezetében az emberi egészségre ártalmas veszélyes 

hulladékot nem tárol, nem tart 

 

8. az épület, járda tisztántartását – járda hiányában 1 méter széles 
területsáv a telekhatár utca felőli oldalán -, a hó- és jégmentesítését 
elvégezte 

 

9. az állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása - különös tekintettel 

az ebtartási szabályokra (oltási könyv bemutatása) 

 

 
Elért pontszám:    ………….. 

 
Ellenőrzést végzők aláírása: 
 
………………………………………..   …………………………………… 
 
    …………………………………… 


