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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási 
tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvény 2011. szeptember 1-ei 
hatállyal átalakítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Szt.) foglalt lakásfenntartási támogatások rendszerét. A módosítás célja, hogy 
a szociális gáz- és távhőtámogatás 2011. augusztus 31. napjától való megszűnés miatt kérelem 
alapján átkerülhetnek az önkormányzat által nyújtott új lakásfenntartási támogatás 
(továbbiakban: LFT) rendszerébe, amellyel egységessé válik a lakhatással kapcsolatos 
szociális ellátás rendszere. 
Önkormányzatunk jelenleg a Szt.-ben meghatározottak szerint normatív, valamint helyi 
lakásfenntartási támogatást nyújt. 
 
Az új szabályozás az alábbiakban foglalható össze: 

1. Egységesen a jogosultsági jövedelem határokat az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 250 %-ában (71.250 Ft) határozta meg a korábbi 150 % (42.750 Ft) 
helyett. 

2. Eltörli a LFT költségének jövedelmen belüli arányára vonatkozó előírásokat. 
3. A jövedelemszámítás alapján a háztartás fogyasztási szerkezetét kifejező fogyasztási 

egység, az egy főre jutó jövedelem helyett. 
4. Bevezetésre kerül a vagyoni helyzet vizsgálata. 

 
A fentiek következtében a támogatásra jogosultak köre növekedni fog! 
A fentieket, valamint az önkormányzat anyagi lehetőségeit figyelembe véve a 
rendelettervezetben a helyi lakásfenntartási támogatást önálló támogatásként, de a törvényben 
meghatározott minimumon tervezzük megállapítani. 
 
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szintén fokozatosan átalakítja Szt.-ben foglalt 
aktív korúak rendszerét. 2011. szeptember 1-ével hatályba lépő módosítás lényege: a bérpótló 
juttatást felváltja a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint akinek 2011. augusztus 
31-én bérpótló jogosultsága fenn áll, 2011. szeptember 1-jétől foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásra jogosultnak kell tekinteni. 
 
Tekintettel a fenti változásokra, rendelet módosításra teszek javaslatot. 
 
 
Pásztó, 2011. szeptember 20. 
 
 
 

Bartus László 
osztályvezető 

 
 
 
 
 



Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
………/2011. (..) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról szóló 12/2011. (IV. 29.) 
számú rendelet módosításáról 

 
 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 1. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
 
1. § 
A szociális ellátások igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról szóló 12/2011. (IV. 29.) 
számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

„3. § 
(1) Pénzbeli támogatások: 

a) foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
b) rendszeres szociális segély 
c) ápolási díj 
d) átmeneti segély: egyszeri segély és időszaki támogatás 
e) temetési segély 

 
(2) Természetbeni támogatások: 

a) közgyógyellátás, méltányossági közgyógyellátás 
b) köztemetés 
c) lakásfenntartási támogatás” 
 

 
2.§ 
A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás  
8. § 

 
(1) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. és 36. §-okban foglalt szabályok 

szerint kell megállapítani. 
 

(2) A Szt 35 § (2) bekezdése alapján a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való 
jogosultság egyéb feltételei a következők:  

 
Az az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásra válik jogosulttá, az Sztv. 33 §-ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb 
feltételeként köteles házának, lakásának, kertjének rendben tartására az alábbiak szerint: 



a) az általa lakott ingatlan vonatkozásában egy db kommunális szeméttároló edény 
elhelyezése és rendeltetésszerű használata, 

 
b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az allergén és 

gyomnövények irtására, 
 

c) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a 
járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 
méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és 
gyommentesítése, 

 
d) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint: 

a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása, a lakás állagának folyamatos 
karbantartása, rendeltetésszerű használatának biztosítása, az ingatlan valamint a 
hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése. 

 
(3) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság 

megállapítását követően is fenntartani. 
 

(4) A jegyző foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapítására irányuló kérelem 
benyújtását követő 10 napon belül helyszíni szemle (környezettanulmány) lefolytatása 
során győződik meg a lakókörnyezet rendezettségéről. 

 
(5) Az Sztv. 34 § (2) valamint 36 § (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az 

aktív korúak ellátására való jogosultságát annak foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásra jogosult személynek, aki az (2)- (3) bekezdésekben foglalt kötelezettségét 
a felszólítás ellenére nem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról. „ 

 
 
3. § 
A Rendelet 23. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„23.§ 
… 
(2) 
Önálló ellátásként helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult, akinek a háztartásában az egy 
fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 250%-át és vagyonnal sem a kérelmező, sem a háztartásban élők nem 
rendelkeznek..” 
 
 
4. § 
 
A Rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„24. § 
A helyi lakásfenntartási támogatás havi összege a mindenkor hatályos szociális törvényben 
meghatározott minimális támogatási összeg.” 
 
 



5. § 
 
A Rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„25. § 
(1) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében az Szt 38.§. /4/ bekezdésében meghatározott 

lakásnagyságot kell figyelembe venni. Amennyiben a kérelmezőnek a lakás nagyságát 
hitelt érdemlő módon igazoló irat nem áll a rendelkezésére, a lakás nagyságát a 
kérelmező nyilatkozata, illetőleg helyszíni szemle alapján kell megállapítani. 

 
(2) Lakásfenntartási kiadásként és költségként, a igazolt lakbért, albérleti díjat, lakáscélú 

pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, közös költséget, szemétszállítási költséget, víz- és 
csatornahasználati díjat, villanyáram és gázfogyasztás költségét, tüzelőanyag költségét 
kell figyelembe venni.  

 
(3) A lakásfenntartási támogatást elsősorban a közüzemi szolgáltató, az üzemeltető, illetve a 

bérbeadó számlájára kell közvetlenül átutalni.” 
 
 
6. § 

 
Ez a rendelet 2011. október 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a 2011. augusztus 31-ét 
követően indított és folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 
 
 
 
Pásztó, 2011. szeptember 20. 
 
 
 
 
 
 

Sisák Imre 
polgármester 

Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Általános indokolás 
 
Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási 
tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvény 2011. szeptember 1. napjával 
módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezéseit. Modosult továbbá 
az aktív korúak ellátására jogosult – korábban bérpótló juttatásban részesülők – elnevezése. 
Ezen jogszabályi változások átvezetése és az ezek hatására szükségessé váló további 
módosítások történnek meg a rendeletben. 
 
Részletes indokolás 
 
1. és 2. §-hoz 
 
Az Szt. 140/G. §-a értelmében a rendelet szövegcserés módosításait el kell végezni, a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás elnevezésnek megfelelően. 
A lakásfenntartási támogatás az Szt. 38. § (1a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
átkerül a természetbeni támogatások körébe. 
 
3. §-hoz 
 
A szociális törvény alapján a jövedelemszámítás alapja helyi lakásfenntartási támogatás 
esetében is az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem. A jogosultsági jövedelemhatárt a 
jogszabályi minimumban, egységesen a nyugdíjminimum 250 %-ában javasoljuk 
megállapítani. 
 
4. §-hoz 
 
A helyi lakásfenntartási támogatás havi összegét – mint korábban is - a mindenkor hatályos 
szociális törvényben meghatározott minimális támogatási összegben javasoljuk megállapítani. 
 
5. §-hoz 
 
Az (1) bekezdésben korábbi rendelkezést kiegészítő modosulás a lakásnagyság 
megállapításának szabályozása. 
A (3) bekezdésben szereplő szabályozást az Szt. 38. § (1a) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően változtattuk. 
 
 
 
 


