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–
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Függelék:

–

Képviselő-testület
Valamennyi Bizottság

többség szükséges

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni

Melléklet:

(osztályvezető)

Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte:

-

– képviselő

Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti X

rendkívüli -

ülésére készült.

TERVEZET
FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ
14/2013. (V. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a 92. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014. (X. 22.) önkormányzati
rendelet 20. § (3) bekezdés e) pontjában, (5) bekezdés h) pontjában és (7) bekezdés e)
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzat
Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága, Humánpolitikai Bizottsága és Ügyrendi Bizottsága
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A szociális ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló 14/2013. (V. 21.)
önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Pataki Anett s. k.
jegyző

Dr. Tóth Lajos s. k.
polgármester
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1. melléklet a …/2016. önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 14/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
A szociális étkeztetés térítési díja
A
Intézményi térítési
díj
(Ft/nap)
1. Szociális étkező I.

430.-

B
Személyi térítési
díj (elvitel/helyben
fogyasztás,
Ft/nap)
400.-

2. Szociális étkező II.
Háromszori
étkezés
helyben fogyasztással
(nappali
ellátás
keretében)

635.-

575.-

C
Étkezés+kiszállítás
(Ft/nap)

400.- + 20.- = 420.-

–

A megállapított térítési díjak összege az általános forgalmi adót tartalmazza.”
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Indokolás
Általános indokolás
Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 115. § (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális
ellátások intézményi térítési díját a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg, amely
kötelezettségének a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa 7/2016. (II. 18.) társulási tanácsi határozatával eleget tett.
A személyi térítési díjak a 2015. évivel azonos összegben kerültek megállapításra, a jelenleg
hatályos Szociális étkező II. kategóriát azonban a Társulási Tanács megszüntette tekintettel
arra, hogy azt senki sem igényli.
A rendeletalkotás az Szt. 92. § (1) bekezdés b) pontja és a Felsőzsolcai Szociális és
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának 5. pontja alapján
Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladata.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosítást szíveskedjen elfogadni.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz:
A szociális étkeztetés intézményi térítési díjának változását tartalmazza.
A 2. §-hoz:
A rendelet hatályba lépésére vonatkozó rendelkezést tartalmaz.
Felsőzsolca, 2016. február 23.
Dr. Tóth Lajos
polgármester
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Hatásvizsgálati lap
a szociális ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló
14/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosításához
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I.

Várható társadalmi hatások
A rendeletmódosítás társadalmi hatásokkal nem jár.

II.

Várható gazdasági, költségvetési hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági, költségvetési hatása
nincs.

III. Várható környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.
IV. Várható egészségi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.
V.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtása adminisztratív többletterhet nem jelent.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendeletmódosítással a Képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában előírt
kötelezettségének tesz eleget.
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendeletben foglaltak végrehajtása személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
többletfeltételeket nem igényel.
Felsőzsolca, 2016. február 23.
Dr. Tóth Lajos
polgármester
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