
Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 10-i 

testületi ülésére 

 

Tisztelt Képviselők! 

 

Gecse Község Önkormányzatának adószáma 2016. január 1-jétől 1-es, így az önkormányzat 

nem jogosult adó felszámítására. Fentiek szükségessé tették a térítési díjak megállapítását 

ÁFA mentesen. 

 

Fentiek alapján az előterjesztésben meghatározott rendelet módosítás elfogadását javaslom a 

képviselőknek. 

 

Gecse, 2016. január 14. 

 

 

     Istenes Gyula polgármester 
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Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2016.(II..) önkormányzati 

rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési 

díjáról szóló 5/52015.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(1) a) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt 

felhatalmazás alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési 

díjáról a következőket rendeli el: 

1. § Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díjáról 

szóló 5/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban rendelet) 1. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„1. § Szociális étkeztetés:  

(1) Étkeztetés intézményi térítési díja: 405,-    Ft/nap/fő” 

2. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon  lép hatályba. 

 

 Istenes Gyula Pfilfné Bagics Judit  

 polgármester jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 2016. február  

 

  Pfilfné Bagics Judit 

  jegyző 

 

  

Általános indokolás 

 

Az önkormányzat adómentessé válása indokolta a térítési díjak ÁFA mentes megállapítását. 

 

Részletes indokolás 

 

1. § A térítési díjat rögzíti. 

2. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 

továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:  

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 

részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
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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 

feltételeket”.  

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel 

kapcsolatos eljárási szabályokról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) 

foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az 

alábbiak szerint összegezhetők:  

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása:  

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:  
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.  

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:  
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.  

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:  
A Tervezet új adminisztratív terhet nem jelent. 

 b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei:  
A rendelet megalkotásának szükségességét az határozta meg, hogy az önkormányzat 

adószáma megváltozott.  

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

feltételek:  
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 

szervezeti, tárgyi feltételt nem igényel.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselőket a rendelet-tervezet elfogadására. 

 

Gecse, 2016. január 15. 

 

 

 

 Istenes Gyula 

 polgármester 


