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Előterjesztés 

a képviselő-testület 2022. január 27-én tartandó ülésére 

 

Tárgy:   Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 17/2021.(IX. 17.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő:  Tóth József polgármester 

Előkészítő:  dr. Sivák Anita jegyző 

Andorkó Mihályné irodavezető 

Véleményezte: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

  Pénzügyi és gazdasági bizottság  

Iktatószám: I/576-1/2022. 

Mell.:   rendelet-tervezet 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület 2021. november 26-i ülésén vizsgálta felül és fogadta el egységes 

szerkezetben a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 17/2021. (IX. 17.) önkormányzati 

rendeletét (a továbbiakban: Rendelet).  

 

A Polgári Csemete Szociális Szövetkezet 2022. évi megszűnése okán szükséges az általuk 

eddig elvégzett feladat miatt, a rendelet felülvizsgálata. A Rendelet 14. §-a tartalmazza a 

lakókörnyezet rendezettségének biztosítása jogcímen nyújtható támogatást, valamint a 

támogatással végzendő tevékenységi körök listáját. Mivel 2022. évben ezt a tevékenységet a 

szociális szövetkezet jogutód nélküli megszűnése miatt elvégezni már nem tudja, így szükséges 

a fenti szakasz hatályon kívül helyezése.  

 

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet 

elfogadására.  

 

 

Polgár, 2022. január 19.  

 

 

     Tisztelettel:  

 

 

 

         Tóth József 

         polgármester 
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Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2022. (…………) önkormányzati rendelet-tervezete 

a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 17/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) 

pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. §-ában, a 132 §. (4) bekezdés g) pontjában biztosított 

felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében 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 és Pénzügyi és gazdasági bizottsága véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el. 

 

1. § 

Hatályát veszti a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 17/2021. (IX. 17.) önkormányzati 

rendelet 14. §-a.  

2. § 

Ez a rendelet 2022. február 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

Polgár, 2022. január 27. 

 

Tóth József      dr. Sivák Anita  

 polgármester                  jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

Polgár, 2022. ……………..én 

 

 

        dr. Sivák Anita   

                jegyző 


