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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

 
Sümegprága Települési  Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. 

február 28-án tartandó nyilvános ülésére 
 

 
 
 
Tárgy: Javaslat Sümegprága Települési Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, 
szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Sümegprága község 
közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről 
szóló 11/2004.(XII.15.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezésére 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 93. § (2) bekezdése – mely 
2011. december 31-én lépett hatályba – hatályon kívül helyezte  az árak megállapításáról 
szóló 1990. évi LXXXVII. törvény mellékletének az önkormányzati tulajdonú 
víziközműből szolgáltatott ivóvíz díja és az önkormányzati tulajdonú víziközmű által 
biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és – kezelés díja megnevezésű sorokat, 
amelyek felhatalmazást adtak a helyi önkormányzatnak a díjak megállapítására.  
 
E törvényi rendelkezés alapján - tekintettel arra, hogy az önkormányzati rendelet 
megalkotására vonatkozó felhatalmazás megszűnt – hatályon kívül kell helyezni 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú 
víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb 
hatósági díjának Sümegprága község közigazgatási területén történő megállapításáról, 
továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 11/2004.(XII.15.) önkormányzati  rendeletét. 
  
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 
 
„(1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - 
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az 
előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, 
illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi 
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önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, 
hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője 
előzetes hatásvizsgálatot végez. 
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket.” 
Minderre figyelemmel készült el a hatásvizsgálat, melynek eredményéről az alábbi 
tájékoztatást adom: 
 
 

Előzetes hatásvizsgálat 
 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 
 
 

A rendelet-tervezet címe:    Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2012. (...….) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközmű által 
biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának 
Sümegprága község közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a 
díjalkalmazás feltételeiről szóló 11/2004.(XII.15.) önkormányzati rendeletének hatályon 
kívül helyezéséről 
 
 
Társadalmi-gazdasági hatása: nincs   
 
 

Költségvetési hatása:  Költségvetési hatás, abban az esetben, ha az előterjesztés 
szerinti tartalommal fogadja el a képviselő-testület, nem 
mutatható ki. 

 
Környezeti, egészségi következményei: nincs 

 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 

 
Egyéb hatása:                  nincs. 

 
A rendelet megalkotásának szükségessége: Megszűnt a felhatalmazás, amely alapján az 
Önkormányzat a díjak megállapításáról rendelkezhetett. A jogalkotás elmaradása esetén az 
önkormányzati rendelet ellentétes lesz a magasabb szintű jogszabállyal. 

 
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: Mulasztás miatti 
törvényességi észrevétel 
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A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:  a) személyi: nincs 
                                                                                    b) szervezeti: nincs 
                                                                                    c) tárgyi: nincs 
                                                                                    d) pénzügyi: nincs 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Jat. 18. § (1) szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást 
csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, 
amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás 
várható hatásait. 

Indokolás 
 
az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, 
szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Bazsi község közigazgatási 
területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 
11/2004.(XII.15.) önkormányzati rendeletének  hatályon kívül helyezéséről   
rendelkező önkormányzati rendelethez 
 
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdése szerint: 

„7. § (1) A mellékletben felsorolt termékekre, szolgáltatásokra (a továbbiakban együtt: 
termék) az ott feltüntetett miniszter, illetve a helyi önkormányzat (a továbbiakban együtt: 
hatósági ár megállapítója) legmagasabb árat vagy legalacsonyabb árat (a továbbiakban 
együtt: hatósági ár) állapít meg.” 

 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 93. § (2) bekezdése azonban – 
mely 2011. december 31-én lépett hatályba – hatályon kívül helyezte  az árak 
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény mellékletének az önkormányzati 
tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és – kezelés díja 
megnevezésű sort, amely felhatalmazást adott a helyi önkormányzatnak a díjak 
megállapítására.  
 
E törvényi rendelkezés alapján - tekintettel arra, hogy az önkormányzati rendelet 
megalkotására vonatkozó felhatalmazás megszűnt – hatályon kívül kell helyezni 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú 
víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb 
hatósági díjának Sümegprága község közigazgatási területén történő megállapításáról, 
továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 11/2004.(XII.15.) önkormányzati  rendeletét. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést a mellékelt  
rendelet-tervezettel együtt megtárgyalni és  a rendeletet megalkotni. 
 
Sümegprága, 2012. február 15. 
  
 
 

                                             Vincze József Ágostonné dr. 
                                       körjegyző 
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MELLÉKLET 
           

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

…./2012. (………..)  önkormányzati rendelete 
 

(TERVEZET) 
 

az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, 
szennyvíztisztítás  és - kezelés  legmagasabb hatósági díjának Sümegprága község 
közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről 
szóló 11/2004. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről  
 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló  CCIX. törvény 93. § (2) bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján, 
az  Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában   meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 
 

1.§ Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének  az önkormányzati        
      tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés,          szennyvíztisztítás   
     és - kezelés  legmagasabb  hatósági     díjának  Sümegprága község közigazgatási   
     területén történő  megállapításáról,     továbbá a   díjalkalmazás feltételeiről szóló 
     11/2004. (XII. 15.) önkormányzati  rendelete hatályát veszti.  
    
       
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.   

 
 
 

 
               Csőbör Károly                               Vincze József Ágostonné dr. 
                polgármester                                                  körjegyző 

 
 
 
 
Kihirdetve: 2012. február .. 
 
Sümegprága, 2012. február ..  
 
 
                                                                Vincze József Ágostonné dr. 
                                                                                          körjegyző 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 

28-án tartandó nyilvános ülésére 
 

 
Tárgy: Javaslat Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2003. (V. 9.) 
önkormányzati rendelete módosítására 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény hatálybalépése  szükségessé teszik 
Sümegprága Települési Ökormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról 
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2003. (V. 9.) önkormányzati rendelete   
(továbbiakban: Rendelet) módosítását.  
 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 
 
„(1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - 
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az 
előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, 
illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi 
önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, 
hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője 
előzetes hatásvizsgálatot végez. 
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket.” 
Minderre figyelemmel készült el a hatásvizsgálat, melynek eredményéről az alábbi 
tájékoztatást adom: 
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Előzetes hatásvizsgálat 

 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 
 

A rendelet-tervezet címe:    Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2012. (...….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2003. (V. 9.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
 
Társadalmi-gazdasági hatása: az önkormányzat vagyonának, mint nemzeti vagyonnak a 
védelme jobban érvényesül. 
 
Költségvetési hatása:  Költségvetési hatás, abban az esetben, ha az előterjesztés 
szerinti tartalommal fogadja el a képviselő – testület, nem mutatható ki. 

 
Környezeti, egészségi következményei: nincs  

 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A törvényi változások miatt a nemzeti 
vagyon értékesítése esetén az adminisztrációs feladatok növekednek. 
 
Egyéb hatása:                  nincs. 

 
A rendelet megalkotásának szükségessége: Az önkormányzati rendelet módosítását a 
nemzeti vagyonról, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló új jogszabályok 
rendelkezései teszik szükségessé. 
 
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi 
észrevétel mulasztással megvalósított törvénysértés miatt 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:  a) személyi: nincs 
                                                                                    b) szervezeti: nincs 
                                                                                    c) tárgyi: nincs 
                                                                                    d) pénzügyi: nincs 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Jat. 18. § (1) szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást 
csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, 
amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás 
várható hatásait. 
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Indokolás 
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2003. (V. 9.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény hatálybalépése  szükségessé teszik 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról 
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2003. (V. 9.) önkormányzati rendelete   
(továbbiakban: Rendelet) módosítását.  
 
1.) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (1) bekezdése az állami és 
önkormányzati vagyont egyaránt „nemzeti vagyon” megnevezéssel jelöli, így a Rendeletben 
az „önkormányzati” vagyon megnevezést „nemzeti” vagyon megnevezésre kell módosítani. 
 
2.) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (1) bekezdése szerint a helyi 
önkormányzat vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. Ez alapján a Rendeletben a 
„vállalkozói” vagyon megnevezést „üzleti” vagyon megnevezésre kell módosítani. 
 
3.) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdése alapján a 
helyi önkormányzat a rendelete alapján forgalomképtelennek minősülő vagyonából 
rendeletben köteles megjelölni azokat a tulajdonában álló vagyonelemeket, amelyeket 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen 
törzsvagyonnak minősít. (Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti 
vagyon: azon nemzeti vagyon, amelynek állami tulajdonban, illetve a helyi önkormányzat 
tulajdonában történő megőrzése hosszú távon indokolt.) 
 
Fentiek alapján a Rendelet 2. §-ának (3) bekezdése helyébe  javasolom, hogy az alábbi (3) 
bekezdés lépjen: 
“( 3) Sümegprága Települési Önkormányzat a nemzeti vagyonról szóló törvényben 
meghatározott, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnal nem 
rendelkezik. ” 
 
 
4.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény szabályozza az önkormányzati feladat 
átadásához kapcsolódó vagyonkezelői jog létesítésének szabályait, ezért a Rendelet 4. § (4)  
bekezdése helyébe a következő (4) bekezdést javasolom:  
„(4) A helyi önkormányzati tulajdonban lévő vagyon vagyonkezelésbe adása során 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, valamint a nemzeti vagyonról szóló 
törvényben meghatározottak az irányadók.” 
 
 
5.) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése módosítja az 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésének szabályait azzal, hogy az 
államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illet meg, kivéve a volt állami és 
önkormányzati bérlakások esetében, amikor az állam elővásárlási joga a lakásban élő bérlő 
elővásárlási jogát követi. 
 
Javasolom a Rendeletet egy új, 5/H. §-sal  kiegészíteni: 
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„5/H. § Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a nemzeti 
vagyonról szóló törvényben meghatározottak az irányadók.” 
 
 
Fentiek figyelembe vételével került összeállításra az előterjesztéshez csatolt rendelet-
módosítási tervezet.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés, valamint a rendelet-tervezet 
megtárgyalására és a rendelet megalkotására. 
 
Sümegprága, 2012. február 15. 
 
 
 
 
                                                                             Vincze József Ágostonné dr. 
                                                                                            körjegyző 
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MELLÉKLET 
 
 
 

 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
…/2012. (   ) önkormányzati 

r e n d e l e t e 
 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  
8/2003. (V. 9.) önkormányzati rendelet 

m ó d o s í  t  á s á r ó l 
 

/TERVEZET/ 
 

Sümegprága  Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
 
1. § Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2003. (V. 9.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(3) Sümegprága Települési Önkormányzat a nemzeti vagyonról szóló törvényben 
meghatározott, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnal nem 
rendelkezik .” 
 
2. § A Rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:   
„(4) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a nemzeti vagyonról 
szóló törvényben meghatározottak az irányadók.” 
 
3. § A Rendelet a következő 5/H. §-sal egészül ki: 
„5/H. § A helyi önkormányzati tulajdonban lévő vagyon vagyonkezelésbe adása során 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, valamint a nemzeti vagyonról szóló 
törvényben meghatározottak az irányadók.” 
 
4. § (1) A Rendelet 1. § b) pontjában, a 2. §-t megelőző alcímben, a 2. § (1) bekezdésében, a 
II. Címben,  a 4. § (2) és (3) bekezdésében, az 5. §-t megelőző alcímben, az 5. § (1) és (3) 
bekezdésében, az 5/A: §-t megelőző alcímben,az 5/A § (1) bekezdésében, az 5/F. §-t 
megelőző alcímben, az 5/F. §-ban, a 6. §-t megelőző alcímben, a 7. §-ban,, a 8. §-t 
megelőző alcímben, a 8. § (1) bekezdésében, a 10. §-t megelőző alcímben, a 10. § (1) 
bekezdés a) és i) pontjában,(2) bekezdés b) pontjában és  a 11.  (1) bekezdésében az 
„önkormányzati” szövegrész helyébe a „nemzeti” szövegrész lép. 
 
(2) A Rendelet 2. § (1) és (7)  bekezdésében a „vállalkozói” szövegrész helyébe az „üzleti” 
szövegrész lép. 
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5.§  (1) A  rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba. 
 
 (2) Hatályát veszti a Rendelet 5. §. (2) bekezdésének c) pontja. 

 
 
 
 

   Csőbör Károly                                            Vincze József Ágostonné dr. 
               polgármester                 körjegyző  
 
 
 
 
 
 

 
Kihirdetve:   2012. február    -én. 
 
 
Sümegprága, 2012. február   . 
 
 
 
 
 
 

         Vincze József Ágostonné dr. 
                                                                         körjegyző  
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SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZ ŐJE 
8351 Sümegprága,Rákóczi u. 17.  Telefon/Fax : 87/550-038   E-mail : korjspb@enternet.hu 

 
 

 

 
 
 
 

E L Ő T E R  J E S Z T É S 
 

Sümegprága Települési Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február  
28-án tartandó nyilvános ülésére 

 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének a 
szociális ellátásokról és eljárásokról  szóló  6/2011. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 
módosítására 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete által megalkotott, a szociális 
ellátásokról és eljárásokról szóló 6/2011. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 2011. július 1-én 
lépett hatályba. 
  
 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat) 22. §-a szerint: 

 „  (1)A jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve a 
miniszter gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás 
megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében 

a) az elavult, szükségtelenné vált, 
b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő, 
c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára 

gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható, 
d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, 

vagy 
e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító, 

a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve 
megfelelő módosítására kerüljön sor. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat lefolytatásáról az általa alkotott rendelet esetén 
a Magyar Nemzeti Bank elnöke, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke, az 
önkormányzati rendelet esetén a jegyző gondoskodik.” 
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 Fentiekre tekintettel került sor a szociális ellátásokról és eljárásokról szóló 7/2011. (VI. 
24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, mely alapján  az önkormányzati rendelet 
módosítása javasolható. 
 
 
Az előzőekben hivatkozott törvény 17. §-a szerint: 
„(1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - 
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az 
előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, 
illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi 
önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, 
hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője 
előzetes hatásvizsgálatot végez. 
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket.” 
 
Minderre figyelemmel készült el a hatásvizsgálat, melynek eredményéről az alábbi 
tájékoztatást adom: 
 

Hatásvizsgálat 
 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § és 17.§ (1) bekezdése alapján 
 
 

A rendelet-tervezet címe: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
                    …/2012. (….….) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és 

eljárásokról 
                    szóló 6/2011.(VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet a hatályos önkormányzati rendelet 
módosításával hozzájárul a településen a szociálisan rászorultak létfenntartásának, 
ellátásának jogszerű biztosításához.   A helyi szabályok a helyi viszonyokat jobban tükröző 
tartalomban készülhetnek el.  

 
Költségvetési hatása:  Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében szereplő 
szociális kiadási előirányzat felhasználását biztosítja. További, fentieket meghaladó  
költségvetési kihatása -  abban az esetben, ha az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el 
a képviselő – testület - , nem várható. 

 
Környezeti, egészségi következményei: a lakókörnyezet rendezettebbé tételére, parlagfű 
elleni   védekezésre vonatkozó szabályai kedvező   kihatással lesznek a lakossági környezet 
állapotára, az itt élők egészségére,valamint gondozottabb, színvonalasabb településkép tárul 
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elénk, amennyiben az aktív korúak  juttatásra jogosultság és a lakásfenntartási támogatásra 
jogosultság egyéb feltételeire vonatkozó rendelkezések is elfogadásra kerülnek. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet hatályba lépésével a körjegyző és 
a  hivatal munkaterhe növekszik a lakókörnyezet állapotának ellenőrzésével kapcsolatos 
teendők szaporodására tekintettel. 
 
 
Egyéb hatása:   Nincs. 

 
A rendelet megalkotásának szükségessége: A szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény   (továbbiakban: Szt.) rendeletalkotási 
kötelezettséget ír elő az önkormányzatok számára számos szakaszában. Az önkormányzati 
rendeleti szabályozás kiegészíti a törvényi előírásokat, az önkormányzatok önállóságának 
teret nyitva lehetőséget biztosít és kötelezettséget teremt a helyi körülmények és adottságok 
figyelembevételére.  
A fentiekre tekintettel Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete által 
megalkotott, a szociális  ellátásokról  és eljárásokról szóló 6/2011. (VI. 24.) önkormányzati 
rendelet 2011. július 1-én lépett hatályba.  
A hatályba lépését követően  többször módosult  az Szt,  így mindenképpen sort kell 
keríteni  a hivatkozott önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, és azt követő módosítására 
is. 
 
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: mulasztásban 
megnyilvánuló törvénysértés miatt  törvényességi észrevétel  

 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:   

- személyi: feladatok átszervezésével, fokozott koordinációval biztosíthatók, 
- szervezeti: nincs, 

      -     tárgyi:  nincs 
- pénzügyi: nincs. 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Jat. 18. § (1) szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást 
csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, 
amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás 
várható hatásait. 
 

Indokolás 
 

a szociális ellátásokról és eljárásokról szóló 6/2011. (VI. 24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati 

rendelet-tervezethez 
 

  
A szociális ellátásokról és eljárásokról szóló 6/2011. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata kapcsán a jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is 
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figyelembe véve  a tárgykört érintő jogszabály, az Szt. módosulására is tekintettel  
szükséges a rendelet megalkotása.  
A jogi szabályozás várható hatásaként kiemelhető, hogy a  lakókörnyezet rendben tartása 
mint feltétel kiterjesztése valamennyi aktív korúak ellátására jogosult, valamint a 
lakásfenntartásra jogosult személyre további kedvező   kihatással lesz a lakossági környezet 
állapotára, az itt élők egészségére, valamint gondozottabb, színvonalasabb településkép 
tárul elénk a jövőben. 
 
 
A 6. alcím az Szt.  rendelkezésében biztosított lehetőséggel élve  ad szabályozást az aktív 
korúak ellátására jogosultság és a lakásfenntartási támogatásra jogosultság egyéb 
feltételéről: a lakókörnyezet rendezettsége biztosításának kötelezettségéről. Várhatóan e 
rendelet hatálybalépése esetén a lakókörnyezet rendezettebbé tételére, parlagfű elleni   
védekezésre vonatkozó szabályai kedvező   kihatással lesznek a lakossági környezet 
állapotára, az itt élők egészségére, valamint gondozottabb, színvonalasabb településkép 
tárul elénk, amennyiben a jogosultság egyéb feltételeire vonatkozó rendelkezések is 
elfogadásra kerülnek. 
Az új feltétel bevezetése a körjegyzőnek és a hivatalnak újabb adminisztratív és egyéb 
munkaterhet is jelent azonban, hiszen a feltétel betartását a körjegyző elrendelése alapján 
ellenőrízni kell, melyről az ellenőrzést végző környezettanulmányt készít. Amennyiben az 
érintett a lakókörnyezet rendben tartására vonatkozó feltételt nem teljesíti, nem kerül 
megállapításra aktív korúak ellátására való jogosultsága, vagy lakásfenntartási támogatásra 
való jogosultsága, illetve a már folyósított juttatás esetén a körjegyző felszólítja. Ha e 
felszólítás 5 napon belül nem vezet eredményre, úgy a juttatás megszüntetésre kerül. 
 
  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a rendelet-tervezet 
megtárgyalására, valamint a  rendelet megalkotására. 
 
Sümegprága, 2012. február  15. 
 
 
 
 
                                                                   Vincze József Ágostonné dr. 
                                                                                   körjegyző 
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MELLÉKLET 
 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
 

…/2012. (…….) önkormányzati rendelete 
 

a szociális ellátásokról és eljárásokról szóló 
6/2011. (VI. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
(TERVEZET) 

 
 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  33. § (7) bekezdésében és 38. § (9) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 
 
 

1.§   A szociális ellátásokról és eljárásokról szóló 6/2011. (VI. 24.)   önkormányzati 
        rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
        „7. § Pénzbeli ellátások a következők: 

a) aktív korúak ellátása, 
b) lakásfenntartási támogatás, 
c) ápolási díj, 
d) átmeneti segély, 
e) temetési segély.” 

 
 
2. §  A Rendelet 6. alcíme helyébe a következő    rendelkezés lép: 
         

            „6. Aktív korúak ellátására és lakásfenntartási támogatásra jogosultság egyéb 
feltétele” 

   
3. §  A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
        „14. § Az aktív korúak ellátására  és a lakásfenntartási támogatásra jogosultság egyéb 

feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás, támogatás jogosultja   a 
lakókörnyezete   rendezettségének biztosítása körében az általa életvitelszerűen 
lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda 
tisztán tartásáról, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, 
valamint higiénikus állapotának biztosításáról folyamatosan gondoskodjon.”  
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4. §   A  rendelet  a  kihirdetését  követő    napon  lép hatályba.  
               . 
 
 
 
 
 
 
  Csőbör Károly   Vincze József Ágostonné dr. 
    polgármester                     körjegyző 
 
 
 
Kihirdetve:   2012. február… 
 
Sümegprága, 2012. február …. 
 
 
 
                                                                       Vincze József Ágostonné dr. 
                                                                                                    körjegyző 
 
 
 


