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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. szeptember 16. napi ülésére 

 

Tárgy: A Békés Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása a Medgyesegyháza Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 

2/2015.(II.25.) számú önkormányzati rendeletével kapcsolatban 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal 2021. augusztus 31-én kelt iratában törvényességi felhívással élt 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 132. § (1) bekezdése a) pontja alapján a Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.25.) számú 

önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Ör.) kapcsolatban. 

 

A Kormányhivatal a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkár által kiadott 

2021. évi ellenőrzési munkaterv alapján elvégezte a települési önkormányzatok által megalkotott 

szociális rendeletek törvényességi vizsgálatát.  

 

E célvizsgálat során a Kormányhivatal a Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-

testülete által hozott 2/2015.(II.25.) számú önkormányzati rendelet jogszerűségét vizsgálta, és 

megállapította, hogy e rendelet törvénysértő jogszabályi rendelkezéseket tartalmaz. 

 

Az Ör. 1. számú melléklete olyan szabályokat tartalmaz, amelyeket nem mellékletben, hanem 

magában a rendelet szövegében kellett volna megalkotni a jogszabályszerkesztésről szóló 

61/2009.(XII.14.) IRM rendelet 127. §-a értelmében.  

 

Az Ör. 10. § (3) és 14.§ (10) bekezdése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvénybe (a továbbiakban: Szt.) ütközik, mivel felhatalmazás hiányában a lakás 

belsejére, higiéniájára, a lakóház és a melléképületek, valamint a hozzátartozó udvar 

rendezettségére vonatkozó szabályok betartásától teszi függővé a szociális támogatást. A Szt. 38. § 

(9) bekezdésének 2015. március 1-jéig hatályos szövege még tartalmazta azt, hogy a települési 

önkormányzat rendeletében a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb 

feltételeként előírhatja a lakókörnyezet rendezettségét, azonban ezt a törvényi rendelkezést 2015. 

március 1-jével hatályon kívül helyezték.  E kérdéskörrel kapcsolatban a Kúria több döntésében is 

kimondta, hogy önkormányzati rendeletben felhatalmazás hiányában nem lehet szociális 

támogatás feltételévé tenni nem szociális célú szempontokat, valamint az Alkotmánybíróság is 

megállapította, hogy a lakóingatlan rendezettségére vonatkozó szabályok az Alaptörvényben 

biztosított magánszférához való jog jogellenes korlátozását valósítják meg.  

 

Az Ör. 10. § (3) és 14.§ (10) bekezdésében használt „jól elkülönüljenek”, „rendben tartása” és 

„rendeltetésszerű használat” kifejezések a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 

továbbiakban: Jat.) 2. § (1) bekezdésében rögzített normavilágosság követelményébe ütköznek, és 

szubjektív jogalkalmazást tesznek lehetővé, így sértik a jogbiztonság elvét.   

 

 

Az Ör. 10. § (3) bekezdésének d), e) és g) pontjai a párhuzamos és többszintű szabályozás 

tilalmába ütköznek, mivel már magasabb szintű jogszabályok által szankcionált magatartásokat 

határoznak meg a szociális ellátásból kizáró feltételként.  

 



 

 

 
 

A Kormányhivatal részletes megállapításait a jelen előterjesztés mellékletét képező törvényességi 

felhívás tartalmazza.   

 

A Kormányhivatal felhívta Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy 

vizsgálja meg az Ör. kifogásolt rendelkezéseit, és 2021. október 15-ig írásbeli tájékoztatást adjon a 

felhívás alapján tett intézkedésről vagy egyet nem értéséről.  

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a 

döntéshozatalra. 

 

Határozati javaslat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és a 

Békés Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megfelelően a Medgyesegyháza Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 

2/2015.(II.25.) számú önkormányzati rendeletét módosítja, és a módosításról a következő rendes 

képviselőtestületi ülésen döntést hoz. A 2021. szeptember 16-i ülést követően ezen intézkedésről 

tájékoztatja a Békés Megyei Kormányhivatalt. 

 

 

Határidő: értelem szerint  

Felelős:   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

  
 

 

Medgyesegyháza, 2021. szeptember 13.  

 

 

 

 Kraller József 

 polgármester 

 

 

 

 

Ellenjegyzem: dr. Kávássy Leila Viola jegyző 


