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ELŐTERJESZTÉS 

 

Szám:25/2014/Ikl. 

 

Tárgy: A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú 

támogatásokról szóló 18/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

A rendeletet módosítani szükséges, mert a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására 

vonatkozó helyi rendelet az eddig a helyi lakosok részére megállapított támogatást, amely 

mentesített a szemétszállítási díj megfizetése alól, már nem tartalmazza. A hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV. törvény nem teszi lehetővé ilyen támogatás nyújtását és ezért azt külön, 

szociális rászorultsági alapon kell megállapítania a képviselő-testületnek. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerinti előzetes hatásvizsgálati (17.§) és 

indokolási (18.§) kötelezettségnek az alábbiak szerint teszek eleget: 

 

1. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen 

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai, 

A rendelet célja, hogy  megfeleljen magasabb szintű jogszabály előírásának. 

Gazdasági, költségvetési hatása a rendelet módosításának: jelenleg nem ismert. 

b) környezeti és egészségi következményei, 

Környezeti hatása nincs.  

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai, 

Adminisztratív terhei a Büki Közös Önkormányzati Hivatalnak nem változnak. 

2. a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

Ha nem kerül a segély szabályozásra a lakosságnak kell megfizetnie a hulladékgazdálkodási díjat. 

3. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket 

Ezeket a feltételeket minden rendelet esetében biztosítani kell, jelenleg az eljáráshoz szükséges 

erőforrások rendelkezésre állnak a Büki közös Önkormányzati Hivatalban. 

 

Az indokolásban be kell mutatni azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, 

amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismertetni a jogi szabályozás várható 

hatásait. 

A megalkotás szükségességét a fentiekben részleteztem. A jogi szabályozás várható hatása, hogy 

a szemétszállítás a továbbiakban is zavartalan lesz és a lakosság terhei nem növekednek. A 

rendelet elfogadásához minősített többség szükséges. A hatályos SZMSZ-nek megfelelően a 

rendelet társadalmasításra kerül. 

 

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a rendelet-tervezetet szíveskedjenek 

megtárgyalni. 

 

Bük, 2014. január 28. 

 

 

       Dr. Tóth Ágnes sk 

    jegyző 
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Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

…/2014. (… . … .) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról 

szóló 18/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény…………………………… bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

 

A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 

18/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet 19.§-a kiegészül a következő (3a) bekezdéssel: 

„19.§ (3a) A mindenkori hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetéséhez az 

önkormányzat a díjjal megegyező önkormányzati segélyt nyújt azon iklanberényi lakóhellyel 

vagy tartózkodási hellyel rendelkező magánszemély részére, akit a vonatkozó jogszabályok 

alapján díjfizetési kötelezettség terhel és akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszerese. A kérelmet a rendelet 3. 

melléklete szerinti nyomtatványon kell kérelmezni.” 

2.§ 

 

(1) A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról 

szóló 18/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet 19.§ előtti „Átmeneti segély” alcím helyébe az 

„Önkormányzati segély” szöveg lép. 

(2) A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról 

szóló 18/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet 20.§ (1) bekezdésében az „átmeneti segélyt” 

szövegrész helyébe az „önkormányzati segélyt” szöveg lép. 

 

 

3.§  

 

 Ez a rendelet 2014. március 1-jén lép hatályba és 2014. március 2-án hatályát veszti. 

 

 

 
    Berényi Pál                           Dr. Tóth Ágnes  

   polgármester                                                                                                 jegyző 
 

 


