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DEMECSER VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
17/2013.(XII.21.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

A szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013.(IV.15.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
 

Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §. (1) 
bekezdés b) pontjában és a 115.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el. 
 

1.§. 

 

A szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013. (IV.15.) 

önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép. 

9.§ 
(1) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 240 FT/adag/nap, ha az 
egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 

150%-át nem haladja meg.  
 

2.§ 

 
A szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013. (IV.15.) 

önkormányzati rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép. 
 

9.§ 
(4) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 285 FT/adag/nap, ha az 
egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 

150%-át meghaladja.  
 

12.§ 

 
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépést 

követő napon hatályát veszti. 
 

   Kiss Gyula                                                     Barabás Jánosné dr. 
   polgármester                                                                    jegyző 
 

A rendeletet 2013. december 21. napján kihirdettem 
 

        Barabás Jánosné dr. 
         jegyző 
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A 17/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet melléklete 
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP  

 
I. TÁRSADALMI HATÁSOK:  

  
Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 

ellátások térítési díjait és kedvezményeket megállapító rendelete 
meghatározza a település és a társulásban részt vevő önkormányzatok 

lakosságának szociális helyzetét segítő ellátások igénybe vételi feltételeit. 
A jelenlegi módosítás Gégény Község Önkormányzatának rendelete miatt 

szükséges. 
 

II.               GAZDASÁGI HATÁSOK: 
  

A kerekítés havi összege minimális változást okoz.  
 

III.            KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK: 
  

Nem jár költségvetési kihatással a megalkotása. 
  

IV.             KÖRNYEZETI HATÁSOK: 
  

Egzakt módon nem mérhető. 
  

V.                EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK: 
  

A rendeletmódosításnak egészségi következményei nincs. 
  

VI.             ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK: 
  

Nem ismert a rendelet módosítás szempontjából adminisztratív terhet 
növelő, vagy esetlegesen csökkentő hatás. 

 
VII.         JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A 

JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE 
 

A rendeletnek a hatályos jogszabályoknak meg kell felelni.  
 

VIII.      JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, 
SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK. 

  
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak. 
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DEMECSER VÁROS POLGÁRMESTERÉTÓL 
            4516 DEMECSER KÉTEZER-EGY TÉR 1. 

 
 

Száma: 5353-5/2013. 
 

INDOKOLÁS 
 

 
 

A szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013.(IV.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Gégény Község Önkormányzata módosította a közigazgatási területére vonatkozó 

szociális étkeztetés intézményi térítési díját.  
 

1.§. 
 

Gégény Községben a szociális étkezés régi díja (ÁFA nélkül) 220 Ft/adag/nap 
összegről a 240 Ft/adag/nap összegre módosul, akinél az egy főre jutó 

jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át nem 
haladja meg.  

 
2.§. 

 
Gégény Községben a szociális étkezés régi díja (ÁFA nélkül) 260 Ft/adag/nap 

összegről a 285 Ft/adag/nap összegre módosul, akinél az egy főre jutó 
jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át 

meghaladja.  
 

uzsonna                          100  Ft/adag              100  Ft/adag 
 

3.§. 
 

Hatályba léptető rendelkezés. 
 

 
Demecser, 2013. december 11. 

 
 

                                      Tisztelettel 
        

 
                                                                                 Kiss Gyula 

                                                                            polgármester 
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DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

JEGYZŐJE 
4516.Demecser, Kétezer-egy tér 1.sz. 

Száma: 1420-9/2013.  Tárgy: Rendelet-tervezet véleményezése 
Melléklet: 4 db. 

 
SEGÍTŐ KEZEK EGYESÜLETE 

SZIVÁRVÁNY KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET 
SPORTEGYESÜLET 
 

DEMECSER 
 

Tisztelt Elnök Úr/Asszony! 
 
Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.13.) Ör 2. melléklete alapján 
2011. július 1. napjától a civil szervezetnek véleményezési joga van az 
önkormányzati rendelet-tervezetek tekintetében. 

 
Mellékelten megküldöm  

 
1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

7/2011.(IV.13. önkormányzati rendelet módosításáról, 

 
2) A szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013.(IV.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról,  
 

3) Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2009.(IV.10.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a  

 
4) Demecser Város Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 

3/2013.(III.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

szóló előterjesztést és rendelet-tervezetet véleményezés céljából. 
 

A Képviselő-testület a napirendet előre láthatólag 2013. december 20 napján 
tárgyalja.  
 

Kérem, szíveskedjen írásos véleményét 2013. december 19. napján 
(csütörtök) 12 óráig megküldeni.  
 

 
Demecser, 2013. december 16. 

 
      Tisztelettel: 
        Barabás Jánosné dr.sk. 

         jegyző 
 

 


