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 346/2012.
E l  t e r j e s z t é s

a Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. februári ülésére

Tárgy: az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet alkotásának kezdeményezése

Tisztelt Képvisel -testület!

Emlékeztetem Önöket arra, hogy a Képvisel -testület fenti tárgyban 7/2011. (III. 11.) önkormányzati rendeletet
adott ki, melynek több rendelkezése már nem helytálló, az id közben kiadott központi jogszabályokban foglaltaktól
eltér, ezért elkerülhetetlen a magasabb szint  jogszabályhoz való igazítása. Ezt részben a 2012. január 1. napjával az
Alkotmány helyébe lépett Alaptörvény, másrészt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (továbbiakban: Szoctv.) harmadrészt a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) és
annak végrehajtására kiadott, a jogszabályszerkesztésr l szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (továbbiakban: IRM
rendelet) változása okán kell végrehajtani az alábbiak szem el tt tartásával.
A 2011. évi CXCI. törvény 142. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte a Szt. 38. § (1) bekezdésében foglalt
helyi lakásfenntartási támogatás önkormányzati rendeletbe foglalásának törvényi felhatalmazását, a tárgykörben rendelkezési
jogosultságát és egyben a Szoctv. 25. § (3) bekezdését kiegészítette a fenti törvény 125. § (1) bekezdése szerint
akként, hogy a helyi lakásfenntartási támogatás helyett normatív lakásfenntartási támogatás (Szoctv.-ben
megállapított feltételei szerint) megállapítása jogosítványát a település önkormányzata jegyz jére delegálta.
Az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése értelmében önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes más jogszabállyal (tehát pl. a
Szt. és a Jat-tal)
A Jat. 8. § (2) bekezdését alkalmazva azért nem módosítható a fenti tárgyban kiadott és hatályban lév  önkormányzati rendelet,
mert a hivatkozott jogszabály-hely szerint: nem lehet módosítani a jogszabály megjelölését, a rendelet
bevezet  részének szövegét, ezért új önkormányzati rendelet alkotásával tehet eleget a helyi jogalkotó jogszabály alkotási
kötelezettségének.
A Jat. a jogszabályok el készítése keretében úgy rendelkezik, hogy a jogszabály el készít je (a jegyz ) el zetes
hatásvizsgálatot végez a 17. §-ban foglaltak betartásával, majd a 18. § szerint rendelet-tervezet szövege mellé indokolást csatol,
majd az önkormányzat szervezeti és m ködési szabályzatában rögzítetteknek megfelelve a jogszabály-tervezeteket
lakossági tájékoztatás céljából véleményeztetésre közzéteszi 15 napra, az arra tett javaslatokkal együtt beterjeszti a 19. §
szerint az illetékes bizottságnak és az illetékes bizottsággal, vagy a polgármesterrel együtt a képvisel -testületnek benyújtja
elfogadásra, a  rendelet alkotására.
Az önkormányzat szervezeti és m ködési szabályzata 22. § (1) bekezdése d) pontjában az önkormányzati rendelet
alkotását kezdeményezésére  feljogosítottként javaslatot teszek tárgyi rendelet Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság és a Képvisel -testület elé terjesztésére annak ismeretében,
hogy fenti rendelet-tervezet közzétételére lakossági javaslat nem érkezett.

Tisztelt Képvisel -testület!

Indítványozom ezen el terjesztés megvitatását, az ahhoz általam elkészített és ezen el terjesztéshez csatolt el zetes
hatásvizsgálat, a rendelet-tervezet és annak indokolása változtatás nélküli elfogadását és a tárgyi rendelet megalkotását.

C s a n y t e l e k, 2011. január 28.

Tisztelettel:

Kató Pálné
   jegyz
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