
Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
Tel/Fax: 62/525-090 
E-mail: phkiszombor@vnet.hu 

___________________________________________________________________________ 
Üsz.: 22-95/2016.   Tárgy: A természetben nyújtott mezőgazdasági  
      terménysegélyről szóló rendelet módosítása 
     Mell.:1 pld. rendelet-tervezet 
      (hatásvizsgálati lap, indokolás) 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
             Képviselő-testülete  
 

KISZOMBOR 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzat Képviselő-testülete 2015-ben megalkotta a természetben nyújtott 
mezőgazdasági terménysegélyről szóló 11/2015. (VII.2.) önkormányzati rendeletét (a 
továbbiakban: Rendelet). 
 
A Rendelet 1. §-a szerint: „E rendelet célja, hogy a „kistérségi startmunka mintaprogram”  
mezőgazdasági programeleme keretében megtermelt mezőgazdasági terményfeleslegből 
természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyt biztosítson, megállapítsa az 
igénybevételének helyi szabályait és rendelkezzék a jogosultság feltételeiről.” 
 
A startmunka mintaprogram mezőgazdasági programeleme 2015. évben a Rendelet 1. §-ában 
szereplő néven került meghirdetésre, 2016. évben pedig „járási startmunka mintaprogram”  
címen, a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata és a Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Makói Járási Hivatala által megkötött Hatósági szerződés alapján a startmunka mintaprogram 
neve idén „járási startmunka mintaprogram”, 
 
A támogatás elszámolásához szükséges a Rendelet 1. §-ának módosítása a Hatósági 
szerződésben szereplő szövegre.  
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét 
képező rendelet-tervezetet vitassa meg és a természetben nyújtott mezőgazdasági 
terménysegélyről szóló rendeletet módosító rendeletet a melléklet szerinti tartalommal 
alkossa meg. 
 
Kiszombor, 2016. május 26. 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné 
           polgármester 
 



TERVEZET 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

__/2016. (_____) önkormányzati rendelete  
a természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről szóló  

11/2015. (VII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  
132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a természetben nyújtott 
mezőgazdasági terménysegélyről szóló 11/2015. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 1. §-ában 
szereplő a „kistérségi” szövegrész helyébe a „járási”  szöveg lép. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.  
 
 

Szegvári Ernőné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester       jegyző 

 
A rendelet kihirdetésének időpontja: __________ 
    
 

Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző 
 
 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
a természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről szóló 

11/2015. (VII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról 
____ /2016. ( ______ ) önkormányzati rendeletéhez 

 
Társadalmi hatás: nincs. 
 
Gazdasági hatás: nincs.  
 
Költségvetési hatás: nincs. 
 
Környezeti és egészségügyi következmények: nincs. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: az adminisztratív terhek számottevő változása 
nem várható. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata és a 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatala által megkötött Hatósági szerződés 
alapján a startmunka mintaprogram neve 2016. évben „járási startmunka mintaprogram”, 
2015. évben a Rendeletben szereplő „járási startmunka mintaprogram” néven került 
meghirdetésre, az elszámoláshoz szükséges a szövegrész módosítása. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállnak. 
 
Kiszombor, 2016. május 26. 
 
 

Dr. Kárpáti Tibor 
jegyző 



INDOKOLÁS 
a természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről szóló  

11/2015. (VII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról  
____ /2016. ( ______ ) önkormányzati rendeletéhez 

 
 
A startmunka mintaprogram mezőgazdasági programeleme a pályázati kiírás és a Hatósági 
szerződés szerint 2016. évben „Járási startmunka mintaprogram” címen került meghirdetésre, 
ezért a természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről szóló 11/2016. (VII. 2.) 
önkormányzati rendelet 1. §-ában meghatározott szövegrészt módosítani kell. 
 
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet 
tervezetével szemben nem áll fenn. 
 
Kiszombor, 2016. május 26. 
 
 

Dr. Kárpáti Tibor 
                  jegyző 
 


