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ELŐTERJESZTÉS

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. szeptember 24-én tartandó ülésére.

Tárgy: Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat intézményeiben fizetendő térítési díjakról és az 
önkormányzat területén alkalmazható egyéb díjakról.

Előkészítő: Ilyés Lajos jegyző

Előterjesztő: Ilyés Lajos jegyző

Véleményezte: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Ülés: Nyílt. 

Szavazás: Minősített többség.
Az előterjesztés (rendelet-tervezet) elfogadása nyilvános 
ülésen minősített többségű nyílt szavazást igényel. [Mötv. 
42. §. 1. pont; 50. §.] 

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat minden év így 2015. évben is felülvizsgálja illetve már 
felülvizsgálta az intézményei térítési díjait, a felülvizsgálat eredményeként 
pedig amennyiben szükséges módosítja a díjakról szóló önkormányzati 
rendeletét.
Az elmúlt időszakban a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális 
Főosztálya ellenőrzést végzett a Körösladányi ÁMK Bölcsődéjében, az 
ellenőrzés során megállapításra került, hogy a bölcsődei ellátás díja - 
ingyenesen nyújtott szolgáltatás - nem került önkormányzati rendeletben 
szabályozásra.

A felülvizsgálat e miatt újra megtörtént és a Körösladányi ÁMK Bölcsődése 
esetében a rendelet módosítása szükségessé vált, a Nemzeti Jogtárba történő 
feltöltés miatt, mint korábban is, célszerű a teljes rendelet megalkotása.

Elkészítettem a szükséges új rendeletet amit elfogadásra a Képviselő-testület 
elé terjesztek!

http://www.korosladany.hu
mailto:jegyzo@korosladany.hu


Kérem, hogy a Képviselő-testület, hogy az előterjesztést megtárgyalni 
szíveskedjen!

A döntés – rendelet alkotás esetén - nyilvános ülésen minősített többségű 
nyílt szavazást igényel. [Mötv. 42. §. 1. pont; 50. §.] 

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEZÉS SZÜKSÉGES:

- Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-től hatályos, a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvény 
(a továbbiakban: Jat.) 17.§-a szerint „(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 feltételeit.” 

A rendelet-tervezetben ( a továbbiakban: tervezet) foglaltak várható hatásai – 
a Jat. 17.§ (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint 
összegezhetők: 

Hatásvizsgálati lap

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

aa) A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

A tervezet rendelet módosítás az intézményi ellátottak széles körét érinti. A 
térítési díjakat a vonatkozó jogszabályokon alapján vizsgáltuk felül, amely a 
tényleges költségeken alapul, illetve korábbi elmaradt jogalkotást pótol.
A rendelet díjemelkedéssel nem jár.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 



Ilyen hatásai – mérhető - nincsenek a tervezet rendeletnek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

Nincsenek.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei 

A jogszabály megalkotásának hiánya miatt a költségvetési bevételek nem 
teljesülnének.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek biztosítottak. 

Határozati javaslat

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyéb díjakról 
szóló önkormányzati rendeletét a jegyzőkönyv mellékletét képező 
formában elfogadja.
Felelős: Kardos Károly polgármester

Ilyés Lajos jegyző
Határidő: 2014. október 1.

Körösladány, 2015. július 24.

Ilyés Lajos
   jegyző


