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Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez  

a települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása 

tárgyában 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2015. március 1. napján 
lépett hatályba. A központi költségvetésből a szociális célra biztosított előirányzat a 2016-os 
évben az előzőekhez képest nagyobb volumenű volt (41.681.497,- Ft), így számítunk rá, hogy 
a 2017-es évben is hasonló összegű lesz.  
A források teljes mértékben való felhasználása érdekében a települési támogatások 
rendszeréről szóló önkormányzati rendeletet átvizsgáltuk, és a rendelet módosítására az 
alábbiakban teszünk javaslatot: 
 
I. Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a szociálisan rászoruló idős személyek számára a 
szemétszállítási díj terhét vállalja át az Önkormányzat.  
 
Ennek alapján az alábbi szövegrészekkel egészülne ki a rendelet: 

Települési támogatások 

7. § e) szemétszállítási díj kiegyenlítésére 
 
12/B. § (1) A lakásfenntartással kapcsolatos terhek enyhítésére a még meg nem fizetett 
tárgyévi szemétszállítási díj kiegyenlítésére szemétszállítási települési támogatás nyújtható. 

(2) A szemétszállítási települési támogatásban azok a személyek részesülnek, akik esetében az 
alábbi feltételek együttesen teljesülnek: 

a) aki a város közigazgatási területén lévő lakásban lakik, 

b) akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő személy esetében 350%-át, 

c) és a 70. életévüket betöltötték. 

(3) A szemétszállítási települési támogatás összege a tárgyévi meg nem fizetett 
szemétszállítási díj összegével egyenlő, megállapítása a szolgáltató által kiállított igazolás 
alapján történik. A támogatás természetbeni ellátásként kerül átutalásra a jogosultnak a 
szolgáltatónál vezetett számlájára. 

(4) A 12. § (4)-(5) bekezdésében foglalt szabályokat jelen támogatás esetében is alkalmazni 
kell. 
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján a jogszabály 
előkészítője –a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű- előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 
hatásvizsgálat eredményéről a képviselő-testületet tájékoztatni kell. 
 
1. A Rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
 
A képviselő-testület a szemétszállítási települési támogatás megállapításával hozzájárul a 
városban élő nagyszámú időskorú személy szociális biztonságának növeléséhez. 
A számítások alapján a központi forrásból biztosított „települési támogatás” előirányzata a 
rendelet módosításában meghatározott szociális ellátások kifizetésére elegendő. 
 
2. A Rendelet-tervezet környezeti és egészségügyi következményei: 
 
A Rendelet tervezet szerinti módosításával a képviselő-testület hozzájárul a idős személyek 
lakhatásának biztosításához. 
 
3. A Rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  
 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 
 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következménye:  
 
A központi költségvetésben biztosított forrás teljes körű felhasználása érdekében szükséges a 
Rendelet módosítása. Amennyiben az előirányzat teljes mértékben nem kerül felhasználásra, 
úgy az önkormányzatot visszafizetési kötelezettség terheli.  

 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a települési támogatások rendszeréről, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását vitassa meg, 
és a ha egyetért vele, fogadja el. 
 
 
Csorvás, 2016. december 7. 
 
 

Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi 
jegyző 

 

 

 


