
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
14/2011. (IX.28.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 1/2011. (I.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8.§ (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében, a  33.§ (7) bekezdésében, a 
38.§ (1) bekezdés c.) pontjában és (9) bekezdésében, valamint a 132.§ (4) bekezdés a.) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. 
 
1.§  A rendelet 1.§ (2) bekezdésében –  az Egészségügyi és Szociális Bizottságra szövegrész helyébe a 
„Szociális és Ügyrendi Bizottságra” szöveg kerül. 
 
2.§  A rendelet 5.§ (4) bekezdésében APEH igazolással szövegrész helyébe „állami adóhatóság 
igazolásával” szövegrész kerül. 
 
3.§ A rendelet 6.§ (1) bekezdés  a hivatal ügyintézője helyszíni ellenőrzést tart szövegrész helyébe „ a 
jegyző által megbízott személy (ügyintéző, családgondozó) helyszíni ellenőrzést tart” szöveg kerül. 

 
4.§ Az EGYÉB RENDELKEZÉSEK ELJÁRÁSI SZABÁLYOK Bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb 
feltételei szövegrészben a bérpótló szöveg helyébe „foglakoztatást helyettesítő támogatás” 
szövegrész kerül. 

(1) A rendelet 13.§. (1) bekezdésében a „bérpótló juttatás” szövegrész helyébe „foglakoztatást 
helyettesítő támogatás” szövegrész lép. 

(2) A rendelet 13.§ (4) bekezdésében a szabályok betartását az önkormányzat a jegyző és a 
polgárőrség bevonásával ellenőrzi szöveg helyébe „ a szabályok betartását az önkormányzat 
a jegyző, vagy az általa megbízott személy (ügyintéző, családgondozó) a körzeti megbízott, 
vagy polgárőr bevonásával ellenőrzi” szöveg kerül, a szövegrész kiegészül azzal, hogy  a „Az 
(1) bekezdésben meghatározott  feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve jogosultat a 
megfelelő, de legalább 5 napos határidő kitűzésével  a jegyző – az elvégzendő 
tevékenységek konkrét megjelölésével – felszólítja.”   

 
5.§ A Rendelet 14.§-a  a következő (7) és (8) illetve (9) bekezdésekkel egészül ki: 
 (7) A rendszeres szociális segélyre való jogosultság további feltétele, hogy a kérelem benyújtója, 
illetve az ellátás jogosultja lakókörnyezetének rendezettségét biztosítsa, melynek keretében 
köteles: 

a) az általa életvitelszerűen lakott lakást, házat rendeltetésszerűen használni, azt 
folyamatosan tisztán tartani, állagát megóvni. 

b) az a) pontban foglalt lakáshoz, házhoz tartozó udvart, kertet rendben tartani, az ott 
található szemetet, lomot jogszerű módon eltávolítani, a gyomnövényeket, füvet 
rendszeresen lekaszálni, a szomszédos ingatlanra átnyúló ágakat levágni, 

c) az a) pontban meghatározott ingatlan előtti járda, közterület, vízelvezető árok 
rendezettségéről, tisztán tartásáról folyamatosan gondoskodni, télen a síkosság 
mentesítését elvégezni. 

(8) A szabályok betartását az önkormányzat a jegyző, vagy az általa megbízott személy (ügyintéző, 
családgondozó) a körzeti megbízott, vagy polgárőr bevonásával ellenőrzi. 
 
(9) „A (7) bekezdés a-c) pontjában meghatározott feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve 
jogosultat a megfelelő, de legalább 5 napos határidő kitűzésével a jegyző – az elvégzendő 
tevékenységek konkrét megjelölésével – felszólítja.”   
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6.§ A rendelet 18.§ (1) bekezdésében meghatározott kettő bekezdés az alábbiak szerint módosul:  

  Nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 200%-át szövegrész helyébe az alábbi kerül:  
 „Nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 250%-át”  

 Hatályát veszti „a lakásfenntartás havi költségének a háztartás havi összjövedelmének 30%-át 
meghaladja” szövegrész. 
 
7.§ A rendelet 19.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:  
(2) A helyi lakásfenntartási támogatást hat hónapra kell megállapítani, azonban erre irányuló 
kérelem bármikor benyújtható szöveg helyett: „A lakásfenntartási támogatás egy évre adható, a 
kérelem évente két alkalommal nyújtható be. 
 
„A kérelemhez az alábbi dokumentumok, igazolások szükségesek:  

a)  a háztartásban élő személyek jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások, a havonta 
rendszeresen mérhető jövedelmeknél (pl. munkaviszony, családi pótlék,- stb.) a kérelem 
benyújtását megelőző hónapról,  

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelmek esetén a 
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem 
egyhavi átlagáról 

c) ha a jövedelem kizárólag alkalmi munkából származik, annak összegéről nyilatkozni kell 
d) munkanélküli személy esetében a munkanélküliség ténye az állami foglalkoztatási szervnél 

történt regisztrációról szóló irattal igazolható 
e) a lakás nagyságát hitelt érdemlő módon igazoló irat 
f) saját tulajdonú, távfűtött lakás esetében három hónapnál nem régebbi keltezésű „VKSZ” 

Közüzemi Szolgáltató Zrt. számla 
g) bérlakásban vagy albérletben élő személy esetében a bérleti illetve albérleti szerződés. Ha 

a kérelmező a lakást kizárólagosan, de szívességi lakóként használja, csatolni kell az őt erre 
feljogosító lakáshasználati szerződést, amely alapján a lakás fenntartási költségeit fizeti 

 
8.§ A rendelet 18.§(3) bekezdésében meghatározott  
A helyi lakásfenntartási támogatás esetében figyelembe vehető maximális lakásnagyság: 
 

 Egy személy esetén legfeljebb 40 m2 

 Kettő személy esetén legfeljebb 50 m2 

 Három személy esetén legfeljebb 60 m2 

 Négy személy esetén legfeljebb 70 m2 

 Négy személy felett a d) pontban elismert lakásnagyság minden további személy esetében 5-
5 m2-re nő, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága 

szöveg helyébe: 
„A helyi lakásfenntartási támogatás esetében figyelembe vehető maximális lakásnagyság: az 
1993. évi III.tv. 38.§ (4) bekezdésében meghatározott lakás nagysága” szöveg kerül 
 
9.§ a rendelet 20.§ (1) bekezdés szövege A lakásfenntartási támogatást elsősorban közvetlenül 
valamely közüzemi szolgáltatóhoz, vagy pénzintézethez kell átutalni az alábbiak szerint módosul  
 
„ A támogatás elsősorban természetben kerül megállapításra, mely a kérelmező által megadott 
közüzemi szolgáltatónak kerül folyósításra. A kérelmező nyilatkozatában egy szolgáltatót jelölhet 
meg. Amennyiben a kérelmező kérelmében a támogatás több szolgáltató felé történő utalását 
kéri, abban az esetben a kérelem elbírálására jogosult állapítja meg, hogy a megjelölt szolgáltatók 
közül mely szolgáltató felé utalja az önkormányzat a lakásfenntartási támogatást.” 
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10.§ Hatályát veszti a rendelet 20.§ (2) bekezdése:   A lakásfenntartási támogatás összege indokolt 
esetben (tüzelő vásárlásra számla becsatolása mellett) egy összegben is kifizethető. 
 
11.§ A rendelet 20.§ (3) bekezdésében az Sztv. 28.§-ának szövegrész az „Sztv. 38.§-ának” szövegre 
módosul. 
 
 
12.§ (1) Ez a rendelet – a 14.§ (7), (8), és (9) bekezdéseiben foglalt kivétellel – 2011. október 1-jén lép 
hatályba, rendelkezéseit a 2011. augusztus 31-ét követően benyújtott ügyekben kell alkalmazni. 
(2) E rendelet 14.§ (7), (8) és (9) bekezdései 2012. január 1-jén lépnek hatályba. 
(3) Ez a rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti. 
 
Pátka, 2011. szeptember 28. 
 
 
 Nagy Dániel       Járfás Péterné 

polgármester      jegyző 
 
 
Záradék: 
 
Kihirdetve: Pátka, 2011. október 1. 
 

 Járfás Péterné 
       jegyző 

 


