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Tisztelt Képviselő-testület!
Szintén jelen ülésen tárgyalja a képviselő-testület a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásra vonatkozó
előterjesztést. Ezen rendelet elfogadásával a települési szilárd hulladék kezelésével
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2010. (V. 27.) önkormányzati rendelet a
hatályát veszti. Így a hulladékszállításhoz kapcsolódó, hosszú évek óta alkalmazott,
önkormányzati kedvezményekre vonatkozó rendelkezések is hatályukat vesztik.
Ezeket – a tulajdonképpen szociális és élethelyzetre való tekintettel nyújtott
kedvezményeket – már nem célszerű az új, közszolgáltatás igénybevételét
szabályozó rendeletben szabályozni.
Emiatt, hogy a hulladékszállítási közszolgáltatási díj megfizetéséhez, az eddigiekhez
hasonlóan, támogatást tudjunk nyújtani, a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és
szociális ellátásokról szóló 18/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Ör.) módosítása, illetve kiegészítése szükséges.
Az Ör. javasolt módosítása tartalmilag csak annyiban tér el a korábbi
szabályozástól, hogy nem csak nyugdíjas házaspár, hanem nyugdíjas háztartás
esetében is igénybe lehet venni a kedvezményt a jogosultsági feltételek fennállása
esetén.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a
rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.
Eplény, 2014. február 26.
Fiskál János
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2014. (…) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról
szóló 18/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás
alapján,
a 6. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket
rendeli el:
1. §

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és
természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló
18/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) a
következő 11/A-C. §-sal egészül ki:
„11/A. § (1) Az Önkormányzat a hulladékszállítási közszolgáltatási díj
megfizetéséhez támogatást nyújt a nyugdíjas személynek feltéve, hogy
megfelel a rendeletben meghatározott feltételeknek.
(2) A támogatást egy naptári évre kell megállapítani. A kérelmeket minden
évben január 31-ig kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(3) A nyugdíjas személy részére a következő esetekben kell a támogatást
megállapítani:
a) 65. életévét betöltötte, vagy
b) egyedül élő nyugdíjas, és jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét, vagy
c) a háztartásban csak nyugdíjas személyek élnek, és egy főre jutó
jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
másfélszeresét, vagy
d) a b)–c) pontban meghatározott esetekben húsz év alatti, nappali
tagozaton köznevelési, vagy felsőoktatási intézményben tanuló személy
eltartásáról gondoskodik, akivel életvitelszerűen egy háztartásban él,
ideértve azt az esetet is, ha a tanuló szorgalmi időszakban a háztartáson
kívül tartózkodik, és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét.
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11/B. § (1) A támogatás alapja a 60 l-es gyűjtőedényért fizetendő
közszolgáltatási díj.
(2) A támogatás összege megegyezik az (1) bekezdésben megállapított díj
50 %-ával:
a) egyedül élő, 65. életévét betöltött személy esetében,
b) egyedül élő személy esetében, ha jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét,
c) az 11/A. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben, ha az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének másfélszeresét,
d) az 11/A. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben, ha az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének kétszeresét.
(3) A támogatás összege megegyezik az (1) bekezdésben megállapított díj
100%-ával:
a) egyedül élő, 75. életévét betöltött személy esetében,
b) egyedül élő személy esetében, ha jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét,
c) az 11/A. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben, ha az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegét,
d) az 11/A. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben, ha az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének másfélszeresét.
(4) Nyugdíjas háztartás esetében:
a) ha az együtt élő személyek január 1-jén valamennyien betöltötték 65.
életévüket, de 75. életévüket még nem, a támogatás összege megegyezik az
(1) bekezdésben megállapított díj 50 %-ával,
b) ha az együtt élő személyek január 1-jén valamennyien betöltötték 75.
életévüket, a támogatás összege megegyezik az (1) bekezdésben
megállapított díj 100 %-ával.
11/C. § A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a következőket:
a) egyedül élő kérelmező, vagy nyugdíjas háztartás esetében a nyugdíjról
szóló igazolást,
b) nyilatkozatot az egyéb jövedelmekről,
c) az 11/A. § (3) bekezdés d) pontja szerinti esetben igazolást a tanulói,
hallgatói jogviszony fennállásáról, és nyilatkozatot arról, hogy a 20 év alatti
személy eltartásáról a háztartásban gondoskodnak.”
2. §

Az Ör. a következő 11/D. §-sal egészül ki:
„11/D. § A képviselő-testület a támogatási kérelem
kapcsolatos hatáskörét átruházza a polgármesterre.„
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3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését
követő második napon hatályát veszti.

Eplény, 2014…………...
Fiskál János
polgármester

dr. Mohos Gábor
jegyző

Záradék:
A rendelet 2014. ……………. napján lép hatályba.
Veszprém, 2014………………
dr. Mohos Gábor
jegyző
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló
18/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló
.../2014. (…) önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálata
I.
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás
várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét
tájékoztatni kell. [...]
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás
elmaradásának várható következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételeket”.
II.
A rendelet tervezetben (a továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat.
17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint
összegezhetők.
1.

A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása:
E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.
a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
aa) A tervezet társadalmi hatása pozitív, az életkoruk alapján magasabb megélhetési
költséget viselni kényszerülő nyugdíjasok, és a jövedelmük alapján rászoruló
nyugdíjasok a hulladékszállítási közszolgáltatási díj megfizetéséhez
önkormányzati támogatásban részesülhetnek .
A Tervezet gazdasági hatásai: A Tervezetnek közvetlen gazdasági hatása
nincs.
A Tervezet költségvetési hatásai: Az Önkormányzat költségvetésében
rendelkezésre állnak a szükséges források.
6

7

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti következménye
nincs.
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket az
Önkormányzatnál nem keletkeztet.
2.

3.

A jogszabály megalkotásának szükségessége,
elmaradásának várható következményei:

a

jogalkotás

A kötelező hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos
díjfizetési kötelezettségre tekintettel a jogalkotási hatáskörrel rendelkező
Képviselő-testület szükségesnek látja, hogy az életkoruk, vagy jövedelmi
helyzetük alapján rászoruló személyek támogatásban részesüljenek. A
jogalkotás elmaradása esetén lehetnek olyan háztartások, ahol a díj
megfizetésével hátralékba kerülnek.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek:
A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi
szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételt nem igényel.
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