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J e g y z ő k ö n y v

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. január 25.-i ülésről készült

Jelen vannak Kiss Sándor polgármester
 Ulveczki Lajosné alpolgármester
 Baranyai Árpád képviselő
 Erdős Zsolt képviselő
 Makra Sándorné képviselő

Jelen van továbbá: Dr. Kovács Miklós (jegyző)
Barta Lászlóné (jgykv.vezető)

Továbbá: Simon Péter Bihari Hulladékgazdálkodási Kft.

Kiss Sándor polgármester
Köszöntötte  a  megjelenteket,  megállapította,  hogy  a  testület  határozatképes.  Ismertette  a 
napirendi pontokat.

A testületi  tagok módosítási javaslattal  nem éltek, a napirendi pontokat 5 igen szavazattal, 
nem és tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozattal fogadták el:

25/2012. (I.25.) számú Képviselő-testületi határozat

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  jelen  ülésének 
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
N     a     p     i     r     e     n     d:  

1./  A  Bihari  Hulladékgazdálkodási  Kft.  2012.  évben  alkalmazandó 
közszolgáltatási díjainak megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző

 2./ A rászorulók részére nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátások helyi szabályairól szóló 5/2011. (VI.23.) KT rendelet mó-
dosításáról
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző

 3./  Szociális kérelmek megtárgyalása (zárt ülés keretében)
       Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző
 4./  Különfélék

Kiss Sándor polgármester
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Jegyzőkönyv hitelesítőjének javasolta megválasztani Makra Sándorné képviselő asszonyt, aki 
elfogadta a felkérést.

A képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  nem és  tartózkodás  nélkül,  egyhangúan  az  alábbi 
határozatot hozta:

26/2012.(I.25.) számú Képviselő-testületi  határozat

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Makra  Sándorné 
képviselő asszonyt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek
A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Határidő:   azonnal
Felelős:      Dr. Kovács Miklós jegyző

Kiss Sándor polgármester
Az  első  napirendi  pont  előterjesztője  Dr.  Kovács  Miklós  jegyző,  kíván-e  valamit  az 
előterjesztéshez hozzáfűzni, vagy képviselői kérdésekkel folytatódjon az ülés?
Dr. Kovács Miklós jegyző
A konkrét kérdések írásban megküldésre kerültek az igazgató úrnak, melyek megválaszolásra 
kerültek,  de  további  pontosítások  szükségesek  a  tagok  felvetései  okán.  Konkrétan 
megválaszolandó kérdésként merül fel az esetlegesen bevezetésre kerülő kukák mérete, illetve 
az, hogy melyek bevezetésére kerülhet sor a településen, továbbá hogy a társtelepülésen hogy 
alakultak a díjmegállapítások, illetve az edényzet méretek,hogyan alakultak a díjkalkulációk, 
továbbá a kiküldött anyag pontosítását és alátámasztását is kéri az igazgató úrtól.
Simon Péter igazgató
Köszönti  a  testületet,  őszintén  örül,  hogy a  testület  ilyen  mélységben  foglalkozik  ezzel  a 
kérdéssel. A kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a társtelepülések közül csak egy település 
kérte a 60 literes edényzet bevezetését.  Tekintettel  arra, hogy a hulladékgazdálkodás ilyen 
formájú  biztosítása  egy  Uniós  pályázat  keretében  került  kiépítésre,  amely  deklarálta  az 
edényzetek méretét  is.  Időközben merült  fel  azonban ez a lehetőség.  A fajlagos költségek 
emelkedése okán mindig lekerült a napirendi pontról. Nyáron merült fel az igény ismét, hogy 
a  hatvan  literes  edényzetek  bevezetését  olyan  szempontból  vizsgálják  meg,  hogy  az 
önfenntartó legyen, ne az önkormányzatoknak kelljen kiegészíteni, egyéb forrásból pótolni. 
Ez a díjak egyéb módú rendezését is igényelte, hiszen az tudva levő, hogy az edényzet méret 
felére csökkentése a járulékos költségeket nem felére csökkenti, hiszen a szállítási és egyéb 
költségek továbbra is fennállnak. Kérésként fogalmazódott meg, hogy egy megközelítőleg 60 
%-os  arány  álljon  fenn,  ami  a  tényleges  költségekhez  képest  alacsonyabb.  (15-20  % 
megközelítőleg az eltérés) Alacsonyabb, hiszen egy 120 litereshez képest a 60 literes edényzet 
80 %-os költséget  jelent,  ez azonban a lakosok részéről  további  ellentmondásokat  kelthet, 
holott ténylegesen a költségek nem a felére csökkennek az edényzet felére csökkentésével. A 
vizsgálatokat  elvégezve  került  megállapításra,  hogy literre  lebontva  a  60  literes  edényzet 
vonatkozásában az 1 fő által lakott ingatlanszám került meghatározásra. Ehhez mérten került 
megállapításra  a  közel  öt  százalékos  díjemelkedés.  A  díjkalkulációt  a  jogszabály  rendezi 
(összetevői  a  hulladékbegyűjtés,  ártalmatlanítás,  hasznosítás,  rekultiváció,  utógondozás, 
díjbeszedés  költségei,  pótlás-bővítés,  azaz  amortizáció,  környezetvédelmi  kiadások)  ez 
alapján kerül meghatározásra a díj. Jogszabály alapján a díjban azokat a tételeket lehet és kell 
feltüntetni, amelyek a szolgáltatás ellátása során az elmúlt 12 hónapban felmerültek. Továbbá 
az ISPA beruházás önerejének összegét is figyelembe kell venni, amely szintén megtérítésre 
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kell, hogy kerüljön. Ha mondjuk 4,16 %-al a költségoldal emelkedett, az nem biztos hogy a 
díjban ugyanekkora emelkedést eredményez, mert ha az edényzetszám csökken, akkor az a 
díjat  tovább  növeli,  arányosan.  További  növekedést  eredményez  a  korábban  elengedett 
növekedési  mértékek,  amelyek  az  évek  során  kumulálódtak.  Nem  beszélve  a  tényleges 
kiadásokról,  költségekről,  mint  pl.  gázolaj,  karbantartás,  amelyek  folyamatos  emelkedése 
további költségnövekményt eredményez. 
Dr. Kovács Miklós jegyző
Tehát a ténylegesen felmerülő díjemelkedés valójában 16 %-os lenne, optimális esetben, ami 
a januári módosítások következtében került 5 %-os szintre csökkentve, qvázi minimalizálva, 
ami a biztonságos működést épphogy kielégíti? A település vonatkozásában tehát indultunk 
346  Ft-ról,  ehhez  képest  az  öt  százalékos  emelést  figyelembe  véve  312  Ft,  ami  már  a 
minimális érték.
Simon Péter igazgató
Azért  került  így  feltüntetésre,  hogy  a  díjkalkuláció  szerinti,  valamint  a  ténylegesen 
bevezetésre kerülő ár. A ténylegesen kimutatott díjemelés, ami 16 % lenne, jelen társadalmi 
viszonyok között nem elfogadható, illetve nem is teljesíthető, ezt erősítették a társtelepülések 
is.
Makra Sándorné képviselő
Decemberi  díjkalkulációban  1,22  %-os  csökkenés  szerepel,  az  újabb  kalkuláció  szerint  a 
2011. októberi állapothoz képest az edényzet nem csökkent. Nem jól látja?
Simon Péter igazgató
Bázisszámhoz viszonyított állapotot kell figyelembe venni, ami az előző évhez viszonyítottan 
szerepelteti az edényzetet, ami az előző évekhez képest folyamatos csökkenést tükröz. 
Dr. Kovács Miklós
Évről-évre folyamatos csökkenés mutatható tehát ki, ami nem szignifikáns.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Nehéz az emberekkel ezeket a jogszabályi  feltételeket elfogadtatni,  és megértetni ezeket a 
szempontokat.
Makra Sándorné képviselő
Havi csekkes fizetés problematikáját a település lakosai ismét jelezték felé, mit lehet ezzel 
tenni?
Simon Péter igazgató
A nyár  folyamán szintén felmerült  ez a kérdés az Elnökség részéről,  a számítások szerint 
körülbelül  a postázási  költségek és további  járulékos költségek háromszorosára emelnék a 
jelenleg ezen elemre kimutatott költségeket.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Mi lenne, ha egy borítékba több csekk kerülne kiküldésre?
Simon Péter igazgató
Ez is kérdésként szokott felmerülni, de  sajnos a jogszabály egyértelműen kimondja, hogy 
csak utólagosan lehet számlát kézbesíteni,  tehát csak a negyedévet követően lehet számlát 
küldeni. 
Kiss Sándor polgármester
Folyamatosan  érkeznek  a  lakossági  panaszok,  de  sajnos  a  jogszabály  behatárolja  a 
lehetőségeket.  Ugyanakkor  a  lakosság  95  %-a  elfogadja  ezt  a  közszolgáltatást,  s  ennek 
következményeit.  Meg kell értenie a lakosságnak is, hogy a 60 literes kukák bevezetése a 
többi  lakos  díját  emelné,  amit  a lakosok többsége sem fogad el.  A problémák zömét  sok 
esetben nem is a szolgáltatás, hanem az utak állapota jelenti, illetve a szolgáltató részéről az 
autók  állapota,  amiért  közösen  kell  küzdeni.  Nem  voltak  eddig  konkrét  lehetőségek  a 
fejlesztésre,  továbbá  a  megkülönböztetés  nem  oldható  meg.  Lehetőségekhez  mérten  az 
önkormányzat mindent megtett a közösség érdekében. 
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Ulveczki Lajosné alpolgármester
Állítólag Hajdúszoboszlón matricás megoldás van.
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Simon Péter igazgató
Kettő  dolog  miatt  sem  megoldható,  egyrészt  az  ISPA  rendszer  miatt,  illetve  azért,  mert 
üdülőövezet.
Ulveczki Lajosné
Mátrában konkrétan tudja, hogy zsákot alkalmaznak, nincs kuka, s hetente vásárol zsákot.
Simon Péter igazgató
Alkotmánybíróság  megállapította,  hogy  az  ingatlanhoz  kötődő  tulajdonjog  automatikusan 
létrehozza a jogviszonyt. Ott is üdülőövezetről lehet szó.
Dr. Kovács Miklós
Díjkalkulációval kapcsolatosan van-e további kérdés?

Erdős Zsolt képviselő
Ha a 60 literes edényzetet kérők a 120 literes edényzet ürítési költségeinek a 85%-át fizetnék, 
akkor a 120 literes edényzettel rendelkezők költségei akkor is növekednének?
Simon Péter igazgató
Akkor is növekedne, mert  Ft/L- ről beszélünk, és ha a liter  szám csökken, a költség nem 
változik, az osztószám csökkent, mert Ft/L, tehát növekedne. A jogszabály meg sem engedné, 
hiszen súlyozottan számolandó. Növekedni fog, de arányaiban nem akkora mértékben.
Dr. Kovács Miklós
Báránd vonatkozásában 23 %-ot érintene a 60 literes edényzet, de mi a garancia arra, hogy a 
felmatricázott edényzet mekkora mennyiséget tartalmaz?
Simon Péter igazgató
A  matricás  módszer  azért  került  meghatározásra,  mert  az  edényzet  cseréje  a  jelenlegi 
helyzetben egy közel 60 milliós beruházási költséget jelentene, ami szintén nem kivitelezhető.
Az edényzet csökkentésével nem lesz kevesebb a szemét, továbbá a jogszabály tartalmazza az 
átalány jelleget és az adók módjára történő végrehajtást.
Dr. Kovács Miklós
A végrehajtással kapcsolatosan az alábbi kérdés merült fel: kettő adósságkezelő cég végzi ezt 
a tevékenységet, ami lakosok részéről folyamatos panaszforrásként kerül elő.
Hiszen az egyik cég felszólítását követően érkezik a másik cég felszólítása, így azt követően 
kapcsolódik be az Önkormányzat, mint tényleges végrehajtó.
Simon Péter igazgató
Kezelési költségek az adósságkezelő részéről beszámításra kerülnek.
Kiss Sándor polgármester
Tavaszra tekintettel kezdődik a lomtalanítás, ebben majd segítséget kérünk.
Simon Péter igazgató
2011. évi  201. törvény 134. pontjában,  a parlament  utolsó ülésnapján a saláta  törvényben 
módosított számtalan jogszabályt. Ez a mi vonatkozásunkban azt jelenti, hogy 2012.-ben nem 
alkalmazható magasabb szolgáltatási díj, mint 2011.-ben. Az Alkotmányellenesség vizsgálata 
mindenképp  napirendre  kerül.  Februárban  visszatér  a  parlament  ennek  a  kérdésnek  a 
tárgyalására. Elvileg egy évre került meghatározásra.
Köszöni szépen a meghívást,  s örül,  hogy ilyen mélységben foglalkozik a testület  ezzel  a 
kérdéssel.
Kiss Sándor polgármester
Megköszönte az igazgató úrnak a tájékoztatást, s a megjelenést.
A képviselő-testület egyhangú szavazással, 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot fogadta el.
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27  /2012. (I.25.) Képviselő-testületi határozat  

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
hulladékgazdálkodás 2012. évre vonatkozó díjtételeit az egyes 
törvények  Alaptörvénnyel  összefüggő  módosításáról  szóló 
2011. évi 201. törvény 134. pontjának 196. § (2) bekezdésében 
foglaltakra  tekintettel  a  2011.  évben  alkalmazott  díjtételek 
szerint határozza meg.

Felelős:         Kiss Sándor polgármester
Határidő:     azonnal

A  napirend  tárgyalását  követő  5  perces  szünet  után  a  testületi  ülés  a  2.  napirendi  pont 
tárgyalásával folytatódott.

Kiss Sándor polgármester
Tisztelt Képviselő- testület a második napirendi pontunk a szociális rendelet módosítása, az 
anyagot mindenki megkapta, jegyző úr valami kiegészítést szeretne-e hozzáfűzni?
Dr. Kovács Miklós
A főbb változások az előterjesztésben feltüntetésre kerültek, a legfontosabb a lakásfenntartási 
támogatások  elbírálásának  kérdése,  amely  a  Képviselő-  testület  hatásköréből  a  jegyző 
hatáskörébe került, lényeges kiemelni, hogy a rendszeres szociális segély vonatkozásában a 
jogosultsági  feltételek  megállapítása  esetében  lehetőség  van  a  környezetrendezettség 
vizsgálatára.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Az  58.  §  tekintetében  kér  felvilágosítást.  A  természetben  nyújtható  támogatások 
vonatkozásában a 20 °% és 60 %-os mérték nem egyértelmű.
Dr. Kovács Miklós jegyző
2012. január 01.  napjától hatályba  lépő szociális  törvény lehetővé teszi,  hogy nem csak a 
rendszeres szociális segély vonatkozásában, hanem a foglalkoztatást helyettesítő támogatás is 
természetben  kerüljön  kifizetésre,  bizonyos  korlátok  között  (20-60  %)  amennyiben  a 
családban  védelembe  vett  gyermek  van.  Tehát  a  segély  összege  nem  pénzben,  hanem 
természetben kerül kiutalásra, az átmeneti segélyhez hasonló módon akár élelmiszer-vásárlás, 
akár egyéb támogatási formában. A jogszabály limitálja a természetbeni ellátás mértékét, ezt 
jelenti a 20 % és 60 %.
A  rendelet  mellékletét  képező  kérelemminták  a  jogszabályváltozás  következtében 
okafogyottakká  váltak.  További  lényeges  módosítás  a  jogszabályváltozás  következtében  a 
helyi lakásfenntartási támogatás megszűnése.
Kiss Sándor polgármester
A köztemetés vonatkozásában tájékoztatja a testületet, hogy az elmúlt két évben köztemetés 
csak úgy került megállapításra,  hogy azt vissza is kellett fizetni. Speciális esetet jelentenek a 
Szociális Otthon lakói. 
Dr. Kovács Miklós jegyző
A szociális gondozottak tekintetében is irányadóak a szociális törvény adta keretek. Hagyatéki 
teherként érvényesíthetőek.
Kiss Sándor polgármester

Kéri  a  Tisztelt-képviselő  testületet,  hogy  aki  a  szociális  rendelet  módosítását  az 
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja kézfeltartással jelezze.
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Báránd Községi Önkormányzat Képviselő –testülete 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás 
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő –testülete 2/2012.  (I.25.) rendelete a 
rászorulók részére nyújtható pénzbeli és  természetbeni szociális ellátások helyi 

szabályairól szóló 5/2011. (VI. 23.) számú rendelet módosításáról

Báránd Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete a helyi  önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. Törvény /továbbiakban: Ötv./16. §. (1) bekezdésében és Magyarország Alaptörvény 
33. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról 
és szociális  ellátásokról  szóló 1993. évi III.  törvény  /  továbbiakban: Szt./ 26.  §;  32.§. (3) 
bekezdés, 38. § (1) bekezdés, a 45. § (2) bekezdés, 47. § (2) bekezdés, 48. § (4) bekezdés és  
az 50. §. (3) bekezdés, valamint a 132.§. (4), valamint a közigazgatási  hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény /továbbiakban: Ket/ 28/B. 
(3) bek. és 74.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §

Az 5/2011. (VI. 23.) KT rendelet /továbbiakban: rendelet/  6. § (2) bekezdésének helyébe az 
alábbi rendelkezés lép:

6. § (2) A Képviselő-testület hatáskörébe az alábbi ellátások tartoznak:
- egyszeri, valamint időszakos átmeneti segély,
- temetési segély.
-

2. §

A rendelet az 6. § (4) b) pont bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- időskorúak járadéka,
- alanyi ápolási díj /Szt. 41. § (1)/,
- fokozott mértékű ápolási díj /Szt. 43/A. §/,
- közgyógyellátás /alanyi, normatív, méltányossági/,
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása.
- Az aktív korúak ellátási kategóriáján belül:

- foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 
- rendszeres szociális segély.

- lakásfenntartási támogatás.

3. §

A rendelet 18. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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18.  §  A  jogosult  kérelmezők  számára  az  alábbi  szociális  rászorultságtól  függő 
pénzbeli ellátások nyújthatók:

- időskorúak járadéka
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás
- rendszeres szociális segély
- normatív lakásfenntartási támogatás
- alanyi ápolási díj
- fokozott mértékű ápolási díj
- egyszeri átmeneti segély
- időszakos átmeneti segély
- temetési segély.

4. §

A rendelet 19. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

19. § Az alábbi szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben 
természetbeni szociális ellátásként is nyújthatók:
- rendszeres szociális segély, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 47.§. 
(2) bekezdésében és e rendelet 58. §.-ában meghatározottak szerint
- lakásfenntartási támogatás
- átmeneti segély /egyszeri, illetve időszakos/
- temetési segély.

5. §

A rendelet 22. § az alábbi bekezdésekkel egészül ki:

(3) Az aktív korúak ellátásán belül a jogosultság megállapításának – az Szt.-ben foglalt  
feltételein  túl  -  a  kérelmező  lakókörnyezetének  rendezettsége  is  feltétel,  melybe  az 
alábbiak tartoznak:

a) A kérelmező  által  életvitelszerűen  lakott  lakás  vagy  ház és  annak udvara, 
kertje  megfelelő,  gaztól,  hulladéktól  és  egyéb  szennyező  anyagtól  mentes 
tisztán tartása

b) Kerítéssel  kívül  határos  terület,  járda  tisztán  tartása,  téli  időszakban 
síkosság- és hómentesítése

c) Az  ingatlan  állagának  és  rendeltetésszerű  használhatóságának,  valamint 
higiénikus állapotának biztosítása.(Szt. 35. § (2) bek.)

(4) Fenti feltételek megfelelő teljesítésének ellenőrzésére, illetve környezettanulmány 
készítésére a Polgármesteri Hivatal jegyzője által kijelölt dolgozók jogosultak.

(5) Amennyiben  az  ellenőrzés  során  megállapításra  kerül,  hogy  a  kérelmező 
lakókörnyezetének rendezettsége nem a rendeletben előírtaknak megfelelő, úgy a 
kérelmezőt, illetve a jogosultat a jegyző 8 napos határidő tűzésével és a konkrét 
feladatok megjelölésével felszólítja a megfelelő állapot teljesítésére.

(6) A határidő eredménytelen elteltét követően a jegyző az aktív korúak ellátására 
irányuló  kérelmét  elutasítja,  illetve,  valamint  amennyiben  az  aktív  korúak 
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ellátására jogosult  személy  a lakókörnyezete  rendben tartására vonatkozó,  (3) 
bekezdése  szerinti  feltételeknek  -  a  felszólítás  ellenére  -  nem  tesz  eleget, 
foglalkoztatást  helyettesítő  támogatás  estén  az  ellátás  összegének  folyósítását 
megszünteti,  rendszeres  szociális  segély  esetén  pedig  az  ellátás  összegének 
folyósítását egy hónapra felfüggeszti. (Szt.  36. (2) bek. d) pontja, valamint 37/B  
(1a) bek.).

6. §

A rendelet 27. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

27. §  (1) A rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltő, valamint a 14 éven 
aluli kiskorú gyermeket nevelő, aktív korúak ellátására jogosult személy a rendszeres 
szociális  segély  folyósításának  feltételeként  a  Polgármesteri  Hivatal  által  kijelölt 
szervvel köteles együttműködni, melynek keretében
a) az  együttműködésre  kijelölt  szervnél  kérelmezi  a  nyilvántartásba 
vételét;
b) a  beilleszkedését  segítő  programban  való  részvételről  írásban 
megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel;
c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat.(Szt. 37/A. § (1)  
bek.)

7. §

A rendelet 32. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

32. § (2) A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének 
és  a jogosult  családja havi  összjövedelmének különbözete,  de nem haladhatja meg a 
közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező legkisebb összege személyi jövedelemadóval, 
munkavállalói,  egészségbiztosítási  és  nyugdíjjárulékkal  csökkentett  összegének  (e  § 
alkalmazásában:  nettó  közfoglalkoztatási  bér)  90%-át  azzal,  hogy  ha  a  rendszeres 
szociális  segélyre  jogosult  családja  tagjának  foglalkoztatást  helyettesítő  támogatásra 
való jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres szociális segély összege nem haladhatja 
meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
összegének  különbözetét.  A  családi  jövedelemhatár  összege  megegyezik  a  család 
fogyasztási  egységeihez  tartozó  arányszámok  összegének  és  az  öregségi  nyugdíj 
mindenkori legkisebb összege 90%-ának szorzatával.

8. §

A rendelet 36. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

36. § (1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a 
háztartás  tagjai  által  lakott  lakás,  vagy  nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiség 
fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.  A 
jegyző  a  villanyáram-,  a  víz-  és  a  gázfogyasztás,  a  távhő-szolgáltatás,  a 
csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a 
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lakáscélú  pénzintézeti  kölcsön  törlesztőrészletéhez,  a  közös  költséghez,  illetve  a 
tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt
a) az  e  törvényben  meghatározott  feltételek  szerinti  jogosultnak  (a  továbbiakban: 
normatív lakásfenntartási támogatás), vagy
b) az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személynek. (Szt. 38. § (1) bek.).

9. §

A rendelet 37. § pontja az alábbi rendelkezésekkel egészül ki:

(2) A normatív  lakásfenntartási  támogatás  megállapításának  –  az  Szt.-ben  foglalt  
feltételein túl - a kérelmező lakókörnyezetének rendezettsége is feltétel, melybe az 
alábbiak tartoznak:

a. A kérelmező által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, 
kertje megfelelő, gaztól, hulladéktól és egyéb szennyező anyagtól mentes 
tisztán tartása

b. Kerítéssel  kívül  határos  terület,  járda  tisztán  tartása,  téli  időszakban 
síkosság- és hómentesítése

c. Az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint 
higiénikus állapotának biztosítása.(Szt. 35. § (2) bek.)

(3) Fenti feltételek megfelelő teljesítésének ellenőrzésére, illetve környezettanulmány 
készítésére a Polgármesteri Hivatal jegyzője által kijelölt dolgozók jogosultak.

(4) Amennyiben  az  ellenőrzés  során  megállapításra  kerül,  hogy  a  kérelmező 
lakókörnyezetének rendezettsége nem a rendeletben előírtaknak megfelelő, úgy a 
kérelmezőt, illetve a jogosultat a jegyző 8 napos határidő tűzésével és a konkrét 
feladatok megjelölésével felszólítja a megfelelő állapot teljesítésére.

(5) A határidő eredménytelen elteltét követően a jegyző a normatív lakásfenntartási 
támogatásra  irányuló  kérelmét  elutasítja,  továbbá  a  megállapított  támogatás 
folyósítását megszünteti. (Szt. 38. (9) bek.).

(6) Amennyiben  a  lakásfenntartási  támogatás  iránti  kérelmet  a  jegyző  a  (2)-(5) 
bekezdés  szerinti  okból  elutasítja,  vagy  a  megállapított  lakásfenntartási 
támogatást megszünteti, ugyanazon lakásra vonatkozóan
a) a döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül a háztartás 
egy tagja sem nyújthat be normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet, 
valamint
b) a döntés jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül benyújtott kérelem 
esetén a normatív lakásfenntartási támogatás kizárólag természetbeni szociális 
ellátás formájában nyújtható. (Szt. 38. § (10) bek.)

10. §

A rendelet 40. § (1)-(10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

40. § (1)-(10) Hatályon kívül helyezve.

11



11. §

A rendelet 58. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

58. § (1) Természetben nyújtható szociális ellátásokat:
a. rendszeres szociális segély, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

a (2) bekezdésben foglaltakat figyelembe véve,
b. lakásfenntartási támogatás,
c. átmeneti segély,
d. temetési segély. (47. § (1) bek.)

(2)  A  rendszeres  szociális  segély  és  a  foglalkoztatást  helyettesítő  támogatás 
természetbeni szociális ellátás formájában akkor nyújtható, ha a családban a 
Gyvt.  68.  §-a  szerint  védelembe  vett  gyermek  él.  Ha  a  települési 
önkormányzat  képviselő-testülete  a  rendszeres  szociális  segély  és  a 
foglalkoztatást  helyettesítő  támogatás  természetbeni  szociális  ellátás 
formájában történő nyújtásáról dönt, úgy a védelembe vett gyermekenként az 
ellátás megállapított összegének 20%-a nyújtható természetben,   de összesen 
legfeljebb a támogatás 60%-a nyújtható természetben. (Szt. 47. § (2) bekezdés)

(3) A természetben megállapított ellátást utólag, minden hónap 10. napjáig kell 
utalványozni,
a) térítési  díjhátralék  esetén  az  oktatási-  nevelési  intézmény  gazdasági 

vezetőjének,
b) tankönyv,  taneszköz,  nevelési  intézmény  által  előírt  felszerelés  pótlása 

esetén az intézményvezetőnek,
c) létfenntartási  gondokkal  küzdő  esetén  az  élelmiszerre,  tüzelőre 

megállapított összeget a családgondozónak
d) közüzemi díjhátralék esetén a szolgáltató vállalatnak.

(4)  A  (4)  bekezdésben  megjelölt  személyek-  kivéve  a  (4)  bekezdés  d)  pont-  a 
természetbeni ellátás felhasználásáról adott év július 30-ig, illetve január 10-ig 
kötelesek elszámolni. Amennyiben az elszámolást követően a jogosultnak fel 
nem használt ellátása van, azt a részére az elszámolást követően ki kell utalni.

(5) Az ellátás megszűnését követően, a megszűnést követő hónap 15. napjáig az 
elszámolást  el  kell  végezni.  Amennyiben  a  jogosultnak  fel  nem  használt 
ellátása  van,  a  megszűnést  kimondó  határozat  keltétől  számított  30  napon 
belül ki kell utalni.

12. §

A rendelet 1. számú és 2. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Hatályon kívül helyezve.
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13. §

(1) Jelen rendelet  kihirdetést követő nap lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 
veszti.

(2) Jelen rendelettel nem érintett részeiben az 5/2011. (VI.23.) KT rendelet változatlan 
tartalommal hatályos.

Báránd, 2012. január 25.

Kiss Sándor Dr. Kovács Miklós
polgármester jegyző

Kiss Sándor polgármester
A következő napirend tárgyalása zárt ülés tartását igényli,  így polgármester megköszönte a 
nyílt ülésen megjelentek részvételét, az ülést bezárta.

K.m.f.

K i s s  Sándor                                                          Dr. Kovács Miklós
                         polgármester                                                                 j e g y z ő

                                                              Makra Sándorné
     képviselő

A jegyzőkönyv elkészült:
………………………….dátum
………………………….aláírás

A jegyzőkönyv véglegesítése
………………………….dátum
………………………….aláírás

TERKA programba elküldve
………………………….dátum
………………………….aláírás

Kormányhivatal részére elküldve
………………………….dátum
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………………………….aláírás
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