
6.napirendi pont

E  L  Ő  T  E  R  J  E  S  Z  T  É  S 

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. ( II.25.)  rendelet módosítása című
napirendi ponthoz

A testületi ülés napja 2017. november 28.
Előterjesztő: dr. Szabó György aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület !

                                                                                 I.

Önkormányzatunk hatályos, a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.25.) rendelete
6. § (2) bekezdése szerint  a lakhatási támogatásra jogosult személy köteles a lakókörnyezete
rendezetten tartására, különösen:

a.) a lakóház körüli udvar hulladékoktól ( papír, műanyag stb.) mentesen tartására,

b.) a füves területek rendszeres kaszálására,

c.)  az udvaron elhelyezett  fa,  építőanyag,  bármely használaton kívüli  berendezési  tárgy,  bútor,  
gépkocsi rendezett állapotban tartására,

d.) az ingatlan kert részének művelésére,

e.) a kert rendszeres gyommentesítésére,

f.) az ingatlan előtti közterület, járda rendszeres gyommentesítésére, télen a síkosság mentesítés  
megvalósítására,

g.) az ingatlan előtti árok rendszeres kaszálására, a felgyülemlett hordalék eltávolítására.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal olyan tartalmú jelzéssel élt önkormányzatunk felé,
mely  szerint  jogvédő  szervezetek  megyei  szinten  vizsgálják  az  önkormányzatok  szociális
rendeleteit,  melyek bizonyos ellátások ellentételezéseként állampolgárokat valamely tevékenység
elvégzésére  köteleznek,  s  e  szervezetek  úgy  vélik,  hogy  e  rendeletek  egyes  elemei  már  az
állampolgári szabadság korlátját jelentik.

A jelzés szociális rendeletünk, a lakhatási támogatásra vonatkozó két pontját, a 6.§ (2) bekezdés b-
és d.) pontjában foglaltakat emeli ki, melyeket az egyéb kötelezést tartalmazó pontok meghagyása
mellett  kér  hatályon kívül  helyezni,  mondván,  hogy az ebben foglaltak már ténylegesen nem a
minden magyar állampolgártól elvárható, elemi környezet tisztán tartási feladatokat jelentik, hanem
azon túllépve már a tulajdonosok saját ingatlanának művelésébe, annak mikéntjébe szólnának bele.

Nyilvánvaló,   hogy  az  önkormányzati  rendelet   alkotójának   jogsértő  szándéka  nem volt s arról
lehetne vitát  folytatni,  hogy  hol  itt a konkrét jogsértés, illetve hogy mit várhat el az önkormányzat



polgáraitól egy bizonyos támogatás feltételeként s mely az a pont amikor már beleszól a kérelmezők
magánéletébe.

A  kormányhivatal  kérése  ezzel  kapcsolatban  az,  hogy  kéri  e  két  rendeleti  pont  hatályon kívül
helyezését. 

                                                                           II.

Szociális      rendeletünk     6.§  (3)     bekezdése     szerint     a     lakókörnyezet          rendezettségét
környezettanulmány  elvégzésével  kell  ellenőrizni,  melyet  a  szociális  ügyintéző  a Pannonhalma
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat közreműködésével foganatosít.

Szociális    rendeletünk    15.§ (5)   bekezdése   szerint  a   szociális  ügyintéző  környezettanulmány
során ellenőrzi, az ápolási kötelezettségek teljesítését és a feltételek fennállását.  

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal olyan tartalmú jelzéssel élt  önkormányzatunk felé,
mely szerint a szociális ügyintéző rendeletben történő  feladatkörrel  való  ellátása  nem elfogadható
megoldás, mivel abban  a  feladatkör  jogosultjaként  a  jegyzőnek  kell szerepelnie, ezért kérik e két
pont ennek megfelelő módosítását.

                                                                            III.

Szociális  rendeletünk  21.§  (1)  bekezdése szerint az Önkormányzat Szociális Bizottsága az iskolai
tanévkezdéssel  kapcsolatos  kiadások  enyhítése  érdekében,  iskolakezdési  támogatásban  részesíti
azon  Pannonhalmán  lakóhellyel  vagy  tartózkodási  hellyel  rendelkező  és  életvitelszerűen ott élő
gyermekek  szüleit,  akiknek  gyermeke  a  Pannonhalmi  Radnóti  Miklós  Általános  Iskolában   és
Alapfokú Művészetoktatási  Intézményben tanul. 

Szociális  rendeletünk  24.§ (2)  bekezdésben  a  szociálpolitikai  kerekasztal tagjai között a Radnóti
Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Igazgatója szerepel.

Tekintve,  hogy  az  általános  iskola  elnevezése  Szent   Benedek   Általános   Iskola   és  Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény e változást át kell vezetnünk rendeletünkben. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetet vitassa meg s hozza meg döntését!

Pannonhalma, 2017. november 21.                          Tisztelettel: 

                                                                                                        dr. Szabó György
                                                                                                                  aljegyző   



T   E   R   V  E   Z   E   T

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…........./2017.(XI.28.) rendelete
 

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. ( II.25.) rendelet módosításáról

Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  szociális  igazgatásról  és  szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b.) pontjában, 26.
§-ában   32.  §  (3)  bekezdésében,  45.§  (1)  bekezdésében,  48.§  (4)  bekezdésében,  132.§  (4)
bekezdésében,  valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk  (1) bekezdés a.) pontjában, illetve
(2) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi LXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva  a  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  7/2015.  (II.25.)  rendeletét  (  továbbiakban:
R. ) .az alábbiak szerint módosítja. 

1.§

  A R. a lakhatási támogatásról szóló 6. § ( 2 ) bekezdés b.) és d.) pontja hatályon kívül helyezésre
 kerül.
          

2. §
       
        A R. 6.§ ( 3 ) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
        
       „ A lakókörnyezet rendezettségét környezettanulmány elvégzésével kell ellenőrizni, melyet a jegyző
    a  Pannonhalma Gyermekjóléti  és Családsegítő Szolgálat  Szociális  Intézmény közreműködésével

foganatosít. „                          .

3. §

 A R. 15.§ ( 5 ) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ A jegyző környezettanulmány során ellenőrzi az ápolási kötelezettségek teljesítését, és a feltételek
fennállását. „

4. §

 A R. 21.§ ( 1 ) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ Az Önkormányzat Szociális Bizottsága az iskolai tanévkezdéssel kapcsolatos kiadások enyhítése
érdekében,  iskolakezdési  támogatásban  részesíti  azon  Pannonhalmán  lakóhellyel  vagy
tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen ott élő gyermekek szüleit, akiknek gyermeke
a Szent Benedek Általános Iskolában és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben  tanul. „  

 

5. §

 A R. 24. § ( 2 ) bekezdés 4.) francia bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:



„ - A Szent Benedek Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben vezetője.”

6. §

E rendelet 2017. december 1-jén lép hatályba.

A testületi ülés napja: 2017. november 28.

      Bagó Ferenc Kovács Szabolcs
      polgármester        jegyző 

A  rendelet kihirdetve: 2017. november 29.

      
                                                                                   Kovács Szabolcs
                 jegyző 
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