
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete 
egyes szociális ellátások feltételeként a lakókörnyezet rendezettségének 

biztosításáról  

 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés a) és e) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 
bekezdésében és a 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:  

1. § E rendelet hatálya a rendszeres szociális segélyt, a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatást és a normatív lakásfenntartási támogatást kérelmező (a 
továbbiakban: kérelmező), valamint a rendszeres szociális segélyre és a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult (a továbbiakban: jogosult) 
személyekre terjed ki.  

2. § E rendelet alkalmazásában lakókörnyezet: a kérelmező vagy jogosult által 
életvitelszerűen lakott lakás vagy ház – függetlenül a lakhatás minőségétől -, a 
ház udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, a mellette lévő 
járdaszakasz. 

3.§ Az 1. §-ban felsorolt szociális ellátásokra való jogosultság feltétele, hogy a 
kérelmező, illetve a jogosult a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására 
vonatkozó 4. §-ban meghatározott feltételeket teljesítse. 

4. § (1) A lakott lakás vagy ház rendezettsége akkor biztosított, ha  

a) helyiségeiben a járófelületek nem szemetesek, a burkolatok, berendezési 
és felszerelési tárgyak, textíliák szennyeződéstől mentesek,  

b) az ingatlan állagmegóvásáról és a rendeltetésszerű használhatóság 
fenntarthatóságáról a kérelmező vagy jogosult jövedelmi helyzetéhez 
mérten gondoskodik, valamint a szakértelmet, speciális 
munkaeszközöket, költséget nem igénylő szükséges munkálatokat saját 
maga elvégzi, és  

c) a higiénikus állapot érdekében szükség szerint megtörténik a rágcsálók 
és rovarok távoltartása, illetve irtása. 

(2) A ház udvara és kertje akkor rendezett, ha  

a) mentes a hulladéktól, kivéve, hogy a hulladék gyűjtése, tárolása 
elszállításig meghatározott helyen, a környezet védelméről szóló 
jogszabályok előírásainak betartásával történik, 

b) gyommentes, vagy felismerhető a gyommentesítés érdekében végzett 
rendszeres tevékenység,  

c) a pázsit nyírt, vagy felismerhető a gondozása érdekében végzett 
rendszeres tevékenység,  
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d) a szabadban lévő tárgyak, felszerelések, tüzelő tárolása sorban, 
rendezetten történik,  

e) az épület vagy épületek esetleges málló vakolatát törmelékeit 
rendszeresen összetakarítják, valamint eltávolítják, és 

f) a burkolt utakat sepregetéssel tisztán tartják. 

(3) A kerítéssel kívül határos terület rendezettsége akkor biztosított, ha mentes 
a hulladéktól, és az ott élő növényzet terjedelmével nem akadályozza a 
mellette lévő járda használatát. 

(4) A járda tisztántartása akkor biztosított, ha mentes a hulladéktól, a lehullott 
növényi részektől, a felgyülemlett csapadékvíztől és télen a hó eltakarítása, 
valamint a síkosságmentesítés megtörténik. Síkosságmentesítés céljából 
kijuttatott speciális szóróanyag, homok, salak, hamu, fűrészpor, forgács 
eltakarításáról haladéktalanul gondoskodni kell a szükségesség 
megszűnését követően. 

5. § (1) Ez a rendelet 2012. február 15. napján lép hatályba. 
 
 (2) Hatályát veszti a bérpótló juttatás feltételeként a lakókörnyezet 

rendezettségének biztosításáról szóló 1/2011. (II.08.) önkormányzati rendelet. 
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