DEMECSER VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2012.(V.31.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2009. (IV.10.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32.§ (3)
bekezdésében, 33.§ (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2009. (IV.10.)
önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
7. §
(1) Az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki foglalkoztatást
helyettesítő támogatásra válik jogosulttá, a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 33 §-ában foglaltakon felül a
jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, kertjének rendben
tartására az alábbiak szerint:
a) az általa lakott lakás, a lakáshoz tartozó elő és hátsó kert, udvar
rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét
és lom eltávolítására,
b) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, amennyiben a
kert nem áll művelés alatt, a terület rendszeres kaszálása,
gyommentesítése oly módon, hogy a területen ne legyen
gyomnövényzet termést hozó példánya;
c) az ingatlan előtti – sarok ingatlan esetében az ingatlan előtti és melletti
- járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda
melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének a gondozása, tisztán
tartása, szemét- és gyommentesítése; téli időszakban a hó és síkosság
mentesítése
d) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint:
fa) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása,
fb) vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres
takarítása, fertőtlenítése,
e) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar, melléképületek
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rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése,
f) állattartásra szolgáló épületek folyamatos tisztántartása, fertőtlenítése,
az állati alom szükségszerű elszállítása, vagy annak a termőföldbe
történő bedolgozása
g) benti illemhely hiányában árnyékszék megléte
(2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság
megállapítását követően is fenntartani.
(3) Az Szt. 34. § (2) valamint 36. § (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell
szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek, aki az (1)
bekezdésben foglalt kötelezettségét – felszólítás ellenére - nem teljesíti,
vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról.
(4) A jogosultság feltételeként az (1) bekezdésben foglalt szabályok betartását
az önkormányzat a Szociális Alapszolgáltatási Központ bevonásával
ellenőrzi.
(5) Az ellenőrzést végző a hozzá érkezett megkeresést követő 5 napon belül
köteles az ellenőrzést elvégezni és annak eredményét a Polgármesteri
Hivatallal írásban közölni.
2.§
E rendelet 2012. június 3. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.

Kiss Gyula
polgármester

Barabás Jánosné dr.
jegyző

A rendeletet 2012. május 31. napján kihirdettem:
Barabás Jánosné dr.
jegyző
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INDOKOLÁS
A 12/2012.(V.31.) ÖKT
RENDELET-TERVEZETHEZ
A rendelet-tervezetben szereplő helyi rendelet módosítását a - jogalkotásról
szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltaknak megfelelően eljárva –
az alábbiak szerint indokolom:
1.§-hoz
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztálya
szóban jelezte, hogy módosítani kell a helyi szociális rendeletet, mert annak
rendelkezése
- plusz költséggel járó terhet nem jelenthet a kérelmező számára mint pl.
szeméttároló edény elhelyezése, kert művelése, körbekerítés, stb.
- a rendelet más jogszabály rendelkezéseit nem ismételheti pl. nem lehet
parlagfű.
Emiatt indokolttá vált a 6/2009.(IV.10.) önkormányzati rendeletünk 7. §ának a módosítása.
2.§-hoz
Hatályba léptető rendelkezés.
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP
12/2012.(V.31.) ÖKT RENDELETHEZ
I.

TÁRSADALMI HATÁSOK:

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély és a normatív
lakásfenntartási támogatás csak akkor állapítható meg és folyósítható, ha a
kérelmező, illetve jogosult eleget tesz a rendeletben szabályozott lakókörnyezet
rendbetételi kötelezettségének. Azonban a kérelmezők számára nem lehet a
rendeletben olyan kötelezettséget előírni, mely számukra költséggel jár, illetve amit
már más jogszabály előír.
II.

GAZDASÁGI HATÁSOK:

A rendelet-tervezetnek gazdaságélénkítő hatása nincs.
III.

KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

A rendelet elfogadásának költségvetési kihatása nincs.
IV.

KÖRNYEZETI HATÁS

Nincs
V.

EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK

A foglalkoztatást helyettesítő támogatáson kívül a rendszeres szociális segély és a
normatív lakásfenntartási támogatások esetében is jogosultsági feltétel a
lakókörnyezet rendben tartása. Ezen szabályozásnak egészségügyi következménye
van, a lakás és környezetének rendben tartása elősegíti az egyéb emberi betegségek
megelőzését.
IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK:
A Szociális Alapszolgáltatási
rendezettségének vizsgálatát.

Központban

egy

fő

végzi

a

lakókörnyezet

V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS
ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE
A rendelet módosítása indokolt, szükséges, ennek hiányában a helyi rendelet
jogszabálysértő, így törvénytelen lenne, a Kormányhivatal Törvényességi Főosztálya
törvényességi jelzéssel élne az önkormányzat felé.
VI.

JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI,
SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek biztosítottak.
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