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Részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által tárgyalandó jelen rendelettervezet módosítani kívánja az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés
szabályairól szóló 7/2016. (V. 27.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban:
Vagyonrendelet), a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásokról szóló 16/2015. (IV. 30.)
önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Hulladékrendelet), a személyes gondoskodást
nyújtó szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 8/2016. (V.27.) önkormányzati
rendeletet (a továbbiakban:Személyes gondoskodást nyújtó rendelet) valamint a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban:Települési támogatás rendelet).
A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet XVII. Fejezete lehetővé
teszi több önkormányzati rendelet egy rendeletben történő módosítását, ezért élve a
lehetőséggel, megkönnyítendő a Tisztelt Képviselő-testület munkáját a melléklet rendelettervezetet készült.
A fentiekben hivatkozott rendeletek módosítását az alábbi indokok teszik szükségessé:
1. Települési támogatás rendelet (a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló
3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet)
A 7.§ a) pontja kiegészül az ae) alponttal, településen élő idős, és /vagy egészségi állapota
miatt rászoruló személyek számára nyújtandó, szociális rászorultságon alapuló új települési
támogatási formával, amely a közterületen lévő lakókörnyezet rendben tartásához nyújt
természetbeni támogatást.
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A 14.§ egészül ki 14/A.§ és 14/B.§ -kal, amely alapján a településen lakó személyek közül
azok vehetik igénybe akik:
- hozzátartozójával, hozzátartozóival közös háztartásban élő és minden érintett öregségi
nyugellátásban vagy időskorúak járadékában részesülnek,
- egyedül álló és öregségi nyugellátásban vagy időskorúak járadékában részesülnek,
- és azon személyek, akik egészségi állapotuk miatt nem tudják az ingatlanjuk előtti
közterületet megfelelően rendben tartani, ebben az esetben a támogatás
igénybevételének feltétele, nyugdíjszerű ellátásban részesüljön a kérelmező és a
családjában az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 250%-át (28.500 Ft).
Ez a települési támogatási forma azon lakosok számára jelenthet segítséget, akik önerőből
nem tudják elvégezni az ingatlanjuk előtti közterület rendben tartását, és olyan
hozzátartozóval, közreműködővel sem rendelkeznek, aki ebben a segítségükre lehet.
Az eljárás kérelemre indul (a nyomtatványt rendelet tartalmazza) környezettanulmányt kell
végezni, a polgármesteri döntést (határozati formában 8 napon belül) követően pedig, a
munkát a SÖV NKft. végzi el, a közfoglalkoztatási program keretein belül.
A támogatásnak önkormányzati költségigénye lesz, ezért a rendelkezést a bevezetését
követően – kiinduló időszakként alkalmazva a bevezetéstől eltelt időszakot – felül kell
vizsgálni, és a költségvetésben meghatározni.
2. Hulladékrendelet (16/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet)
A Hulladékrendelet szabályozza a települési hulladékgazdálkodásra vonatkozó önkormányzati
szintű szabályozását. Az elmúlt időszakban az ágazat jelentős átalakításon ment keresztül,
amely miatt többször kellett a helyi szintű szabályozást is változtatni.
A mostani testületi ülések napirendi pontjai között szerepel a kommunális hulladékra
vonatkozó, illetve a folyékony települési hulladékra vonatkozó szerződések felülvizsgálata,
módosítása, - folyékony hulladékszállítási közszolgáltatás esetében a szolgáltatás ellátásával
kapcsolatos döntéssel együtt – jóváhagyása, megkötése.
A változások indokolják a vonatkozó Hulladékrendelet módosítását, amelyek az alábbiak:
-

-

-

-

1.§ (8) bekezdésében módosítani kellett a szennyvízfogadó helyet a
korábbi szegedi és kisteleki befogadók helyett az Önkormányzat a szennyvizet fogadó
létesítményként az Alföldvíz Zrt. által üzemeltetett Szatymaz, Külterület 0265/54 alatt
található Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíztisztító telep szennyvízfogadó műtárgyát
jelöli ki a településről elszállított szennyvíz közszolgáltató általi elhelyezésére,
8.§ (1) bekezdés szövegében a települési kommunális hulladék számlázási rendjének
megváltozása miatt bekerül Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Zrt. mint
számlakibocsátó,
a 14.§ (2) bekezdésben az egytényezős folyékony hulladékgazdálkodási díj helyébe a
kéttényezős díj kerül, mivel a vízgazdálkodásról szóló 1995 évi LVII. tv. 44/D. § (5)
bekezdése értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díjának megállapítására kötelező kéttényezős
díjmegállapítást alkalmazni. Sándorfalva szerepel a Nemzeti Települési
Szennyvízelvezetési és –tisztítási Programban résztvevő önkormányzatok között (
25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete ),
a 2. mellékleten is szükséges átvezetni a fenti díjváltozást, azért is mivel a 2012- ben
jóváhagyott szerződésben is már a jelenlegi melléklet szerinti összeg szerepelt (még
egytényezős díjként), de akkor a mellékleten ez nem került átvezetésre.

3. Vagyonrendelet módosítása (7/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet)
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2016. májusi ülésén alkotta meg a Tisztelt Képviselő-testület a Vagyonrendeletet. A májusi
ülés idején még folyamatban, egyeztetés alatt volt a versenyeztetési és a beszerzési szabályzat
kidolgozása. A jelenleg hatályos szabályzatok többlépcsős döntési utat írnak elő: előkészítő
munkacsoport majd egy bizottság munkáját követően dönthet a képviselő-testület. Ez a
folyamat nagyban lassítja az értékesítés illetve a beszerzés folyamatát, ezzel pedig nem
szolgálja sem az önkormányzat, sem az érintett ügyfelek (pl. ingatlanrészt vásárolni kívánó
lakos) érdekeit. A jövőben várhatóan - a pályázatok előkészítéséhez kapcsolódóan megnövekszik a beszerzések, szolgáltatások megrendelése, ezért nyilvánvaló érdek, hogy
ezek az eljárások hatékonyan, de ugyanakkor átláthatóan zajlódjanak le. A szabályzat
tervezetek a döntések előkészítését – a korábbiakhoz hasonlóan - az Önkormányzati Hivatal
apparátusára bízzák azzal, hogy az érdemi döntés minden esetben az illetékes önkormányzati
szerv vezetőjének döntési kompetenciája marad. Mindemellett a tervezetek szabályoznak
olyan gyakorlati kérdéseket is – mint például az ajánlattételi dokumentáció módosítása –
amelyek korábban nem voltak rendezve. A beszerzési szabályzat tervezet a leendő
beszerzések három sávját határozza meg: a nettó 100 000 Ft-ig terjedőt, a nettó 100 000 Ft és
500 000 Ft közöttit és a nettó 500 000 Ft feletti sávot. Az első két sávban jelentősen
leegyszerűsíti a beszerzések folyamatát, míg nettó 500 000 Ft értékhatár fölött három árajánlat
kérését teszi főszabállyá.
4. Személyes gondoskodást nyújtó rendelet (a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeletet)
A rendelet mellékletének 2. pontja szabályozza az óvodai és a 3. pontja az iskolai térítési
díjakat. Az S-FOOD Gastronomy Kft-vel történt egyeztetéseket követően megküldték a
2016/2017. tanévre vonatkozó (2016. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. közötti időszak)
szolgáltatási árakat.
A díjemelés mértéke és formája és az emeléssel érintett időszak megfelel a szolgáltatási
szerződés 12. pontjának, amely alapján évente egy alkalommal, a Központi Statisztikai
Hivatal által közzétett hivatalos szakmai inflációs ráta mértékében lehet a díjat módosítani.
Ennek mértéke az óvodai étkezési díj esetében 1.8 %, az iskolai étkezési díj esetében 1.6%.
A mellékleteken ez került átvezetésre, és amely indokolta a rendelet módosítását.
A rendelet ezen része 2016. szeptember 1. napjától lép hatályba.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a rendelet-tervezet megvitatására és
elfogadására.
Sándorfalva, 2016. június 14.

Tisztelettel:
Gajdosné Pataki Zsuzsanna
polgármester
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése szerinti
előzetes hatásvizsgálatról
1. A hatásvizsgálat tárgya:
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő- testületének …/…(…..) önkormányzati
rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
2. A tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A tervezetnek társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása részben van, az alábbiakban
meghatározottakban:
1. Települési támogatás rendelet (a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló
3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet) vonatkozásában a költségvetési igénye még nem
meghatározható mértékű, de a bevezetése plusz forrást nem igényel. Az új szociális települési
támogatási forma igénybevétele a rászorultságon alapul, előre láthatóan olyan költségvetési
plusz forrást nem igényel amely az önkormányzati feladatellátást veszélyeztetné, de
mindenképpen szükséges a rendelkezés felülvizsgálata, költségvetési összeg meghatározása
céljából.
2. Személyes gondoskodást nyújtó rendelet (a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeletet): a
rendeleten a közétkezetési díjnak az arra vonatkozó inflációs rátát követő módosítását
szükséges átvezetni, amelyet a szolgáltató a szerződésnek megfelelő időben és módon küldött
meg az önkormányzatnak elfogadás céljából. A költségvetési forrás rendelkezésre áll.
3. A tervezet környezeti és egészségi következményei:
A tervezetnek környezeti és egészségi hatása részben van:
Települési támogatás rendelet (a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló
3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet) vonatkozásában, mivel azok a lakosok akik a
támogatást igénybe veszik önkormányzati illetve egyéb jogszabályokban foglalt
kötelezettségüknek tudnak eleget tenni.
4. A tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
1. A Vagyonrendeletet érintő módosítás elfogadása esetén jelentősen gyorsulhatnak az
önkormányzat versenyeztetési és beszerzési eljárásai, ezzel csökkentve a Hivatal és az
érdekelt szereplők adminisztratív terheit.
2. Települési támogatás rendelet (a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló
3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet) vonatkozásában, előre láthatóan megnőnek az
adminisztratív terhek.
5. A tervezet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A rendelet-tervezet elfogadásával a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2)
bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
110. § (2) bekezdésében írt kötelezettségeinek tesz eleget a képviselő-testület.
A jogalkotás elmaradásának következménye lehet a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 137. §-a szerint, a jogalkotási kötelezettség
elmulasztásának megállapítása, a 138. § szerint a jogalkotási kötelezettségnek a Csongrád
Megyei Kormányhivatal általi pótlása vagy végső esetben a 141. § szerint a Csongrád Megyei
Kormányhivatal az Sándorfalva Város Önkormányzatával szemben törvényességi felügyeleti
bírságot állapíthat meg.
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6. A tervezet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre
állnak.
Sándorfalva, 2016. június 14.
Dr. Bánfi Margit
jegyző
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