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 Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2011. (...) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

        Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  8.  §  (4)  bekezdésében 
meghatározott  feladatkörében  eljárva  valamint  Ózd  Város  Önkormányzata  Szervezeti  és 
Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 31.) önkormányzati  rendelet 2. melléklete 2.6. 
pontjában  biztosított  véleményezési  jogkörében  eljáró  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Rendészeti 
Bizottság véleményének kikérésével a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 
szóló 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

        1. § Ózd Város Önkormányzata  Képviselő-testületének a pénzbeli  és természetben 
nyújtott  szociális  ellátásokról  szóló  4/2011.  (II.18.)  önkormányzati  rendelete  11.  §  (4) 
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

  „(4) A rendezett lakókörnyezet folyamatos biztosítása érdekében utóellenőrzési  eljárást a 
Szociális Osztály szükség szerint, különösen a Családsegítés intézményi egysége, a Kistérségi 
Gyermekjóléti  Központ  Gyermekjóléti  Szolgálata,  a  területi  védőnő,  illetve  a  Közterület-
felügyelet jelzése alapján, vagy hivatalból folytat le.”

       2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 
napon hatályát veszti.

       dr. Almási Csaba                                                                 Fürjes Pál 
   jegyző                                                                polgármester 



Indokolás

Általános indokolás

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  4/2011.  (II.18.)  önkormányzati 
rendeletében (a továbbiakban:  Rendelet)  szabályozta  a bérpótló  juttatásra  való jogosultság 
egyéb feltételeként a rendezett lakókörnyezet biztosítását.

A Rendelet végrehajtása során szerzett tapasztalatokról a Szociális és Egészségügyi Osztály 
és a Közterület-felügyelet munkatársai egyeztető megbeszélést folytattak, ahol megtörtént az 
ellenőrzési eljárások során fölmerült anomáliák feltárása, illetve a megoldások egyeztetése. 
Az ott kialakult álláspont alapján a Rendelet módosítására az alábbi javaslatot teszem. 

A Rendelet  végrehajtása során a Közterület-felügyelet  által  elvégzett  közel  2900 helyszíni 
ellenőrzés  tapasztalataira  figyelemmel  Ózd  városban  a  rendezett  lakókörnyezet 
negyedévenkénti,  teljes  körű utóellenőrzése  –  elsődlegesen  a  panel  épületekben  található 
lakások esetében – nem indokolt. Ugyanakkor a szervezet Tájékoztatójában foglaltak szerint a 
rendezett  lakókörnyezet  biztosításának  negyedévenkénti  ellenőrzése  rendkívüli  terhet 
jelentene a Közterület-felügyelet feladatellátásában. Ahogyan az a Közterület-felügyelet által 
megállapításra került: ”A helyszíni ellenőrzések miatt a felügyelői feladatok nagymértékben 
háttérbe  szorultak.”  Annak  érdekében,  hogy  a  Közterület-felügyelet  alapfeladat-ellátása  a 
Rendelet  módosításának  elfogadásával  tehermentesítésre  kerüljön,  de  a  rendezett 
lakókörnyezet  folyamatos  fenntartásának  ellenőrzése  biztosítva  legyen,  a  negyedévenkénti 
ellenőrzés helyett a szükség szerinti ellenőrzés elvégzésének szabályozására tesz javaslatot a 
Rendelet-tervezet.

Részletes indokolás

A tervezet a Rendelet 11. § (4) bekezdésében a negyedévenkénti utóellenőrzési kötelezettség 
törlésére tesz javaslatot. A módosítás elfogadása esetén az utóellenőrzési eljárás csak   szükség   
szerint   kerül  lefolytatásra.   A  szükség  szerinti  esetekben  a  vizsgálatot  különösen  a 
Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ – Családsegítés intézményi egysége, a Kistérségi 
Gyermekjóléti  Központ Gyermekjóléti  Szolgálata,  a területi  védőnő valamint a  Közterület-
felügyelet  jelzése alapján kell elvégezni. Ezen szervezetek munkatársai a szakmai munkájuk 
ellátása során észlelhetnek, tapasztalhatnak olyan rendezetlen lakókörnyezetet, amely eseteket 
–  amennyiben  a  gondozott  családban bérpótló  juttatásban részesülő  személy  él  –  jelzik  a 
Szociális és Egészségügyi Osztály felé utóellenőrzési eljárás lefolytatása érdekében. 

A  Rendelet  módosított  11.  §  (4)  bekezdésében  a  szervek  konkrét  meghatározása  előtt  a 
„különösen” fogalomhasználat jelzi, hogy a megnevezett szervezeteken túl bármely szervezet 
munkatársa – pl.: pedagógus, háziorvos –, vagy azonosító adatokkal tett lakossági jelzés is 
megalapozza az utóellenőrzési eljárás megindítását.

A  Rendelet-tervezet  alapján  a  Szociális  és  Egészségügyi  Osztály  hivatalból  is  indíthat 
utóellenőrzési  eljárást,  amennyiben  egyéb  ügyekben  indult  eljárásában  –  pl.: 
környezettanulmány elvégzése során – a rendezett lakókörnyezet hiányát tapasztalja.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, az indokolásban foglaltak alapján a Rendelet-tervezet elfogadását.


