Előterjesztés

Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2006(III.28) önkormányzati rendelet
módosítása
Tisztelt Képviselő-testülete!
Egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény 234. §-a 2012.
február 1. napjától módosította a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Kdtv.) 12. § (3) bekezdését, mely a talajterhelési díj egységdíjának mértékét szabályozza.
A Kdtv. 11. §- ának értelmében talajterhelési díjat annak a kibocsátónak kell fizetnie, aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és a hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést
alkalmaz. A díj alapja a szolgáltatott víz mennyisége, illetve a szenny- és használtvíz éves mennyisége.
A Kdtv. 12. § (3) bekezdésének módosítása következtében a talajterhelési díj 1 m3 - re eső összege a fenti
időponttól 120 Ft helyett 1 200 Ft- ra emelkedett, ami majd nagy terhet ró azokra, akik nem kötöttek rá a
csatorna-hálózatra.
Tengelic belterületén – a szennyvíz-hálózat 100%-ban kiépített. Ugyanakkor a Dunaág Kft. által
nyilvántartott adatok alapján több mint 55 lakott ingatlan jelenleg sincs rákötve a gerinchálózatra.
Önkormányzatunk célja, hogy – anyagi teherviselő képességével összhangban – részt vállaljon a
környezetvédelmi feladatok helyi megvalósításában, támogatásában. A szennyvízhálózatra való
csatlakozást segítendő kamatmentes kölcsön nyújtásával kívánunk segítséget nyújtani mindazon
rászoruló családok (természetes személyek) részére, akik ingatlanjaikat rá szeretnék csatlakoztatni a
kiépített szennyvízhálózatra, de anyagiak hiányában ezt egyszerre nem tudják kifizetni.
Előzetes felméréseink szerint a rákötések várható bekerülési költsége – attól függően, hogy a
gerincvezeték az adott ingatlantól mérten hol helyezkedik el – átlagosan 60 000 Ft. Ebből kiindulva
önkormányzatunk maximum 60 000 Ft – egyszeri - visszatérítendő kamatmentes kölcsönt kíván nyújtani
a szociálisan rászorult családok számára legfeljebb 6 hónap alatt történő visszafizetési kötelezettség
mellett. A rendelet tervezete értelmében a részletfizetés kezdő időpontja a kölcsön folyósítását követő
hónap 15. napja.
Mivel elsősorban a szociálisan rászorultaknak szeretnénk segíteni, a helyi szociális rendelet egészülne ki a
szociális kölcsönnel kapcsolatos rendelkezésekkel. Erre a felhatalmazást a szociális törvény 1.§.(2)
bekezdése biztosítja, amely szerint a helyi önkormányzatok az e törvényben szabályozott ellátásokon túl
saját költségvetésük terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak.
A szociális kölcsönnel kapcsolatos rendelkezések 2012. december 31. napján hatályukat vesztik.
Hatásvizsgálat
Várható társadalmi hatás
A rendeletmódosításnak jelentősnek mondható társadalmi hatása van, hiszen sok rászoruló
részesülhet támogatásban.

család

Várható gazdasági, költségvetési hatás
A rendelet módosítása - átmenetileg - megterheli önkormányzatunk ez évi költségvetését. Amennyiben a
támogatásban részesülők részletfizetési kötelezettségüknek határidőben eleget tesznek, úgy összességében
többletkiadással nem jár a bevezetni kívánt kölcsön. Ellenkező esetben a támogatási összegek behajtása a
következő évre áthúzódhat. A támogatás folyósítására felhasznált pénzösszeget az önkormányzat
visszakapja, amennyiben a visszafizetések számításaink szerint alakulnak, vagy ha azok behajtása
eredményes lesz.

A támogatásban részesülők jelentős megtakarítást érhetnek el a megemelkedett talajterhelési díjfizetési
kötelezettségének megszűnése következtében.
Várható környezeti és egészségi következményei
A rendelet módosításának tervezete pozitívan befolyásolhatja a környezet megóvását, a környezet
terhelését jelentősen csökkentheti. A lakóingatlanok tisztaságát és közegészségügyi állapotát is javíthatja
rendeletünk.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet módosításának végrehajtása átmenetileg nagyobb munkaterhet ró a Polgármesteri Hivatal
munkatársaira, ugyanis a napi feladatok ellátása mellett a kérelmek átvétele, ellenőrzése, elbírálása és a
határozatok meghozatala is rájuk hárul. Szintén többlet feladatot jelenthet azon köztisztviselő részére, aki
– visszafizetés elmaradása esetén – a behajtást intézi.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az önkormányzat segítsége nélkül az eddiginél több olyan család lesz, akik nem fogják tudni a
megemelkedett talajterhelési díjat kifizetni, így az önkormányzat következő évi bevétele drasztikusan
csökkenhet.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A tervezetben foglaltak végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek a Polgármesteri Hivatalon
belül biztosítottak.

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, és a Szociális Bizottság véleményezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a mellékletét képező
rendelet-tervezetet fogadja el.

Tengelic, 2012. április

Gáncs István
polgármester
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