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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. november 28-án tartandó ülésére 

 

Tárgy:    Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 30/2015.(VII.31.) 

  önkormányzati rendelet felülvizsgálatára  

Előterjesztő:   Tóth József polgármester 

Előkészítők:  dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

Andorkó Mihályné irodavezető 

Véleményező:  Pénzügyi és gazdasági bizottság 

   Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

   Polgári Idősügyi Tanács  

Ügyiratszám:  I/658-34/2019. 

Melléklet:  rendelet-tervezet  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Sztv.) 92. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdés f) pontja alapján a személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó 

önkormányzat rendeletet alkot.  Rendeletünket utoljára a 2019. március 28-i képviselő-testületi 

ülésen vizsgáltuk felül. 

 

A jelen felülvizsgálatot az indokolja, hogy a szennyvízközmű-bekötés támogatás iránt 

benyújtott kérelmek száma ezévben nagymértékben lecsökkent, mindössze három kérelmező 

igényelte a támogatást. Igy e támogatási formának a szabályozása okafogyottá vált.  

Amennyiben az új beruházás megvalósul, a lakosoknak egy év áll rendelkezésükre a 

szennyvízközmű lakásukba történő bekötésére, akkor válik esedékessé a szabályozás 

újragondolása.  

Javaslom, hogy a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 30/2015.(VII.31.) rendelet 15. §-a 

– mely a szennyvízközmű bekötés támogatásának feltételeit szabályozza - kerüljön hatályon 

kívül helyezésre.  

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, 

javaslataival kiegészíteni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Polgár, 2019. november 11. 

 

 

 

Tisztelettel:  

 

 

 

         Tóth József 

         polgármester 
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Előterjesztés 1. sz. melléklete 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2019. (…..) önkormányzati rendelet-tervezete 

a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 

30/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 45. §-ában, a 132 §. 

(4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 

törvény. 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 16/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok és 

ügyrendi bizottsága, valamint a Pénzügyi és gazdasági bizottsága véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A rendelet 15. §-a hatályát veszti. 

 

2. §  

 

 

Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

Polgár, 2019. november 28. 

 

 

 Tóth József      dr. Váliné Antal Mária 

 polgármester       jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

Polgár, 2019. november …..én 

       dr. Váliné Antal Mária 

           címzetes főjegyző 


