
Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2016. (V.3.) önkormányzati rendelete  

a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 
2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, 25 § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § 
(1) bekezdés b) pontjában, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13 §. (1) bekezdés 8. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
1. § Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi 

igazgatásról és ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 4. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „(1) Az önkormányzat rendszeres települési támogatásként a lakhatáshoz kapcsolódó 
rendszeres kiadások viseléséhez szemétszállítási díj támogatást nyújt (a továbbiakban: 
települési szemétszállítási díj támogatás) a királyszentistváni lakóhellyel rendelkező, és 
életvitelszerűen a településen élő azon lakosoknak, akik a közszolgáltatóval szerződéses 
jogviszonyban állnak, és 120 literes edényzettel rendelkeznek.” 

 

2. § Jelen rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba. 
 
 
 
 
 
  Kőszegi Ilona       Bencze Éva 
   polgármester          jegyző  



Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
7/2016. (V.3.) önkormányzati rendeletének indoklása és hatástanulmánya  

 
 
 

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS 
 
 

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete- a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13 §. (1) bekezdés 8. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva módosította szociális rendeletét, mely során az 
önkormányzat által a rendszeres települési támogatásként a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
viseléséhez nyújtott szemétszállítási díj támogatás jogosultsági feltételeit módosította.  

 
 

RÉSZLETES INDOKLÁS 
 
 

1. § A rendszeres települési támogatásként a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
viseléséhez nyújtott szemétszállítási díj támogatás jogosultsági feltételei esetében kikerült a Rendeletből 
az a feltétel, hogy a jogosultnak ingatlannal kell rendelkeznie a településen. 
 
2.§ A záró rendelkezéseket tartalmazza. 
 
 

HATÁSVIZSGÁLAT 
 
 
A hatásvizsgálat során vizsgálva volt: 
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 
Társadalmi hatása a rendeletnek nincs.   
 
Környezet-és egészségügyi hatása: 
A rendeletnek környezet- és egészségügyi hatása nincs.  
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
A rendelet módosításának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.  
 
Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: 
A rendelet felülvizsgálatát az indokolta, hogy minden településen lakóhellyel rendelkező (pl. házat bérlők is) 
igénybe vehessék a kedvezményt.  
 
Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei: 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek adottak. 


