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Tisztelt Képviselő-testület!
A települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület a 2015. február 26 -i nyilvános ülésén fogadta
el.
A rendelet elfogadása és módosítása óta eltelt időszak tapasztalatai alapján elmondható, hogy
az első lakáshoz jutó fiatalok támogatásáról szóló rendelkezések felülvizsgálata szükségessé
vált, mivel a rövid (1 év) időtartamú állandó lakosi minőség és a viszonylag magas (300.000
ft/fő) támogatási összeg elindította azt a folyamatot, hogy szülőhöz, ismerősökhöz
bejelentkeznek emberek, és ott „várják ki„ az 1 éves határidőt, majd jellemzően használt
lakást vásárolnak. Új ház, lakás építése gyakorlatilag megszűnt.
Az eladó lakások forgalmi értéke az információink alapján 3,5 -5 m. ft. között szóródnak. A
megszerezhető támogatás 300.000 ft/fő, ami a lakás árához viszonyítva jelentős összegnek
számít.
Jellemzően családi okok (haláleset, más településre költözés, stb.) miatt megüresedő
lakások válnak eladóvá, vagyis a lakosság szám a beköltözés eredményeként nem nő, ami a
rendelet alkotásnál meghatároz szempont volt. Ezért javasoljuk az 1 éves időtartam 5 évre
emelését, figyelemmel a költségvetési kihatásokra is.
Az előterjesztés egyben a rendelet-tervezet általános indokolása is!
A rendelet – tervezet elfogadásához a megválasztott képviselők több, mint felének „igen”
szavazata szükséges (minősített többség)!

Részletes indokolás
1. § - hoz
A rendeletnek a tervezet szerint módosításra javasolt 7. § (8) bekezdése az 1 év állandó
lakósnak történő bejelentkezéstől a kérelem benyújtásáig terjedő időtartamot 5 évben
határozza meg.
2 . § -hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén
a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]
(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”.
A települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2)
bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:
A rendelet megalkotása óta eltelt időszak tapasztalatai alapján elmondható, hogy
felülvizsgálata szükségessé vált, mivel a rövid ( 1 év ) időtartamú állandó lakosi minőség és a
viszonylag magas (300.000 ft/fő) támogatási összeg elindította azt a folyamatot , hogy
szülőhöz , ismerősökhöz bejelentkeznek emberek , és ott „várják ki „ az 1 éves határidőt ,
majd jellemzően használt lakást vásárolnak. Új ház , lakás építése gyakorlatilag megszűnt.
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezet elfogadásának társadalmi hatása nincs. Gazdasági, költségvetési hatása, hogy a
rendelet-tervezetben szabályozott ellátások forrásigényét önkormányzat adóerő képességi
mutatója alapján teljes egészében saját forrásból kell fedezni , ezáltal a költségvetési
kiadások csökkenése várható.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi
következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet elfogadása adminisztratív többletterhet nem indukál.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A Rendelet megalkotása a lakosság által felvetett igényeket kívánja kielégíteni.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi,
szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a rendelet
módosításáról szóló rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Uzsa, 2018. augusztus 17.
Szántói Imre
polgármester

