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ELŐTERJESZTÉS 
 

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

 
Tárgy: Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 

önkormányzat intézményeiben fizetendő térítési díjakról és az 
önkormányzat területén alkalmazható egyéb díjakról szóló 
12/2012.(X.24.) ÖR rendelet módosításáról. 

 
Előkészítő:   Ilyés Lajos jegyző 
 
Előterjesztő: Ilyés Lajos jegyző 
 
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! 

Minden évben az Önkormányzat intézményeiben a térítési díjak 
felülvizsgálatra kerülnek, mely során figyelembe vesszük az állami 
finanszírozás változásait is, az árak, bérek és egyéb költségek emelkedési 
mellett. 
 
Ez alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a mellékelt 
önköltségszámítás alapján készült rendelet módosítást elfogadni 
szíveskedjenek! 
 
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 
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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 rendeletmódosítás az önkormányzati intézmények 
finanszírozhatóságát biztosítja, mely a településen élő szociálisan rászorult a 
rendelet alapján támogatásban részesíthető lakosok ellátást biztosítja. 
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei  
 
Ilyen hatásai – mérhető - nincsenek a tervezet rendeletnek.  
 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai  
 
Nincsenek ilyen hatásai. 
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei  
 
A jogszabály megalkotásának hiánya miatt az intézmények finanszírozása 
nem lenne biztosított, önkormányzati pótforrás bevonása válna szükségessé. 
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek  
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek biztosítottak.  
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Határozati javaslat 

 
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
intézményeiben fizetendő térítési díjakról és az önkormányzat területén 
alkalmazható egyéb díjakról szóló 12/2012.(X.24.) ÖR rendelet 
módosításáról szóló rendeletét a jegyzőkönyv mellékletét képező formában 
elfogadja. 
Felelős:  Kardos Károly polgármester 
   Ilyés Lajos jegyző 
Határidő: 2015. április 1. 

 
Körösladány, 2015. március 18. 
 
        Ilyés Lajos 
           jegyző 
 
 


