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a helyi szociális ellátásokról szóló 

17/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdés d) és g) pontjában, továbbá a 10.§ 

(1) bekezdésében, a 32.§ (3) bekezdésében, a 25.§ (3) bekezdésében, 26.§-ában, a 45.§ (7) 

bekezdésében, a 48.§ (4) bekezdésében, az 58/B. § (2) bekezdésében, a 62. §-ában. A 92.§ (1)-

(2) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében, a 147. §, 151. § (2f) bekezdésében meghatározott 

felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13.§ (1) bekezdés 8 – 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva. 

 

Jánoshalma Város Önkormányzata a helyi szociális ellátásokról szóló 17/2021.(X.30.) 

önkormányzati rendeletét (Továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosítja:  

 

1.§ A Rendelet kiegészítésre kerül a az alábbiakkal: 

21/A. § A térítési díjat előre, a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig kell megfizetni. 

  

 

Záró rendelkezések 

 

2. § (1) A rendelet 2021. szeptember 24. napján lép hatályba.  

(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Jánoshalma, 2021. június …. 

 

 

Czeller Zoltán sk. 

polgármester 

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó sk. 

jegyző  
 

A rendelet kihirdetve: 

 

Jánoshalma, 2021. június ... 

 

 Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó 

    jegyző 

  



 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat 

…/2021.(VI….) önkormányzati rendelete 

 

a helyi szociális ellátásokról szóló  

17/2020. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján) 

 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 

 

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások 

Az előre fizetés bevezetésekor egyszerre kell a klienseknek két havi térítési díjat fizetni. 

Az Önkormányzat számára biztosított lesz az igénybe vett ellátás összegének 

megtérülése. 

 

2. Környezeti és egészségi hatások 

Nincs várható negatív hatása a környezetre és a lakosság egészségi állapotára.  

 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendelet elkészítése az adminisztratív terheket nem befolyásolja. 

 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei  

Amennyiben a rendelet módosítása nem történik meg úgy a térítési díjak nem 

szedhetőek előre a szociális alapellátásban. 

 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

Nem releváns. 

 

 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 
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Jánoshalma Városi Önkormányzat 

 

 

a helyi szociális ellátásokról szóló  

17/2020. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 17/2021.(X.30.) önkormányzati rendelet módosítása 

szükséges amennyiben a 2021.06.24-i ülésén a Képviselő-testület a szociális alapellátási 

feladatok térítési díj beszedésének formáját előre fizetéssel kívánja meghatározni. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) 

Korm. rendelet 5.§ (3) bekezdése alapján a Képviselő- testület rendeletében illetőleg 



megállapodásban való szabályozása esetén előre is fizettetheti a szociális alapellátási feladatok 

térítési díját. 

 

A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság és a Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 

az ügyet megtárgyalta és az alábbi rendelet- tervezetet terjeszti a Tisztelt Képviselő-testület elé 

elfogadásra. 

 

 

 

Jánoshalma, 2021. június 18. 

 

 

 

  
 

 

 
  

 
 


