
3. 

 

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, 

megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a 

megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.  

 

Az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés meghozatalát a június végére tervezett 

döntéshozatalt megelőzően: 

 

A döntés tárgya:  

 

A szociális ellátásokról szóló 8/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző  

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2020. június 17.  
 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében:  

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 

 

 

 



 

Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

A képviselő-testület a 2020. február 28. napján tartott ülésén fogadta el a szociális 

ellátásokról szóló 8/2020. (II. 29.) önkormányzati rendeletét, amely azóta egyszer 

került módosításra a veszélyhelyzet időtartam alatt. A rendelet módosítása újra 

szükségessé vált arra tekintettel, hogy Mászlony településrészen bevezetésre kerül a 

házhoz menő hulladékszállítás az útfelújítás révén. Dombóvár Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 

szóló 30/2017. (V. 5.) rendeletének 8. § (2) bekezdése alapján Mászlonyban, Szilfáson 

és a rendelet függelékében meghatározott szőlőhegyi területeken az ingatlanhasználók 

a keletkezett és zsákban összegyűjtött hulladékot a kijelölt gyűjtőpontokon kötelesek 

elhelyezni. A gyűjtőpontok helyét a polgármester a közszolgáltató javaslatára jelöli ki.  

 

A jelenleg fennálló rendszer 2020. július 1-jétől módosul (a hulladékrendelet 

módosítása a június végi testületi ülésen kerül előterjesztésre) és házhoz menő, vagyis 

ingatlanonként külön gyűjtőedényzettel történő hulladékszállítás kerül bevezetésre 

Mászlony pusztán. Ennek eredményeként a négy utca végén (vagyis a kijelölt 

gyűjtőpontokon) kihelyezett 1100 literes kommunális hulladékgyűjtő tartályok 

elszállításra kerülnek, és a továbbiakban az ingatlanhasználóktól 110 literes 

edényzetekből történik a hulladék elszállítása, melyek beszerzését Dombóvár Város 

Önkormányzata települési támogatás keretén belül segítheti a városrészen élők 

számára. A javasolt rendeletmódosítással az edények természetbeni támogatásként 

lesznek kérelmezhetők, és ingatlanonként egy tárolóedényre lesz jogosult az ingatlan 

tulajdonosa vagy használója, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre eső 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

500%-át, egyedülálló vagy egyedülélő esetében 600%-át, továbbá rendelkezik a 

hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételére megkötött szerződéssel. 

 

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

jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. 

Ennek megfelelően az elvégzett előzetes hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak 

szerint ismertetem:  

 

1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, 

költségvetési hatásai: 

A rendeletalkotásnak közvetlen társadalmi, gazdasági hatása nincs, tekintettel arra, 

hogy megalkotásának indoka a hulladékgazdálkodás megváltozott viszonyaihoz való 

alkalmazkodás. Költségvetési szempontból a 2020. évi költségvetésben szükségszerű 

lesz elkülöníteni egy kisebb összeget, kb. 40 fő támogatása esetén mintegy 240.000 Ft-

ot. 

2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei: 

A rendeletalkotásnak a környezetre gyakorolt pozitív hatásaira számítunk, várható az 

illegális hulladék lerakásának csökkenése. Ez közegészségügyi szempontból is 

relevanciával bír. 



 

3. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló 

hatása: 

Az adminisztratív terheket befolyásoló, de nem számottevő hatása van, mivel új 

támogatási forma kerül bevezetésre, a kérelmeket el kell bírálni, az edényzeteket át 

kell adni.  

4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi feltételek az Önkormányzati 

Hivatal keretén belül rendelkezésre állnak.  

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: 

A rendeletmódosításra új támogatási forma bevezetése miatt vált szükség. Elmaradása 

esetén nem történhet meg problémamentesen a hulladékszállítási közszolgáltatás 

házhoz menő gyűjtés keretében történő megvalósítása Mászlony településrészen. 

  

 Pintér Szilárd 

 polgármester 



 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 

Dombóvár Város Polgármesterének 

..…/2020. (….) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló 8/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében a 2020. 

március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel eljáró Dombóvár Város 

Polgármestere a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) 

pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, a 45. §-ában és a 

132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. §  

 

A szociális ellátásokról szóló 8/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése a következő 5. ponttal egészül ki: 

 

[(2) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározott feltételek szerint települési 

támogatást nyújthat az alábbi ellátások formájában:] 

 

„5. támogatás hulladékgyűjtő edényzet beszerzéséhez.” 

 

2. §  

 

A Rendelet a következő 20/A. alcímmel és 20/A. §-al egészül ki: 

 

„20/A. Támogatás hulladékgyűjtő edényzet beszerzéséhez 

 

20/A. § 

 

(1) A Képviselő-testület települési támogatást nyújt a házhoz menő települési 

hulladékszállítás közszolgáltatáshoz csatlakozó új településrész lakóinak 110 literes 

hulladékgyűjtő edényzet beszerzéséhez. 

 

(2) Az (1) bekezdésében foglalt települési támogatás kérelemre kerül megállapításra 

természetbeni juttatás formájában, ingatlanonként egy alkalommal, azon személy 

részére, aki az érintett településrészen található ingatlan tulajdonosa vagy használója. 

 

(3) A hulladékgyűjtő edényzet beszerzéséhez nyújtott támogatás feltétele, hogy a 

házhoz menő hulladékszállításhoz csatlakozó új településrészen található ingatlan 

tulajdonosa vagy használója rendelkezik hulladékszállítási közszolgáltatás 

igénybevételére megkötött szerződéssel, továbbá családjában az egy főre jutó 



 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

500%-át, egyedülálló vagy egyedülélő esetében a 600%-át.” 

 

3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 Pintér Szilárd dr. Szabó Péter 

 polgármester jegyző 

 

 

Részletes indoklás: 

 

1. §-hoz: 

A települési támogatások köre a „támogatás hulladékgyűjtő edényzet beszerzéséhez” 

elnevezésű támogatással bővül. 

 

2. §-hoz: 

Az új támogatási forma tartalmát és az igénybevételére vonatkozó feltételeket 

tartalmazza.  

 

3. §-hoz: 

A rendeletmódosítás hatályba lépéséről rendelkezik.  

 

A rendelet indokolásának közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításoknak 

nem mutatható ki jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és 

egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 

 


