
 

Előterjesztés 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. szeptember 21-i testületi ülésére 

 

 

Tárgy: a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 3/2015.(II.18.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet 

módosítását az indokolja, hogy a gyermekétkeztetés költségvetési támogatásának lehívásához 

az eddig önkormányzat által üzemeltetett konyhát be kellett integrálni a Vaszari Közös 

Önkormányzati Hivatalba. Így a szociális étkeztetés vonatkozásában is szükséges módosítást 

végezni. 

 

Részletes indokolás 

 

1. § A szociális étkeztetési feladatok ellátását tartalmazza 

2. § térítési díj megállapításhoz kapcsolódó az óvodavezetői hatáskört szabályozza. 

3. § (1)A megállapodás megkötését szabályozza. 

3. § (2) Az ellátás megszüntetéséhez kapcsolódó eljárásmenetet tartalmazza. 

4.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

 

 

Hatásvizsgálat 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

A szociális étkeztetést a továbbiakban a közös hivatal fogja ellátni. 

2. Környezeti és egészségi következményei: 

Pozitív hatás, mert az ellátás a továbbiakban is biztosított lesz. 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: A konyha átszervezése miatt szükséges a rendeletalkotás, egyébként nincs 

lehetőség megfelelő módon biztosítani a szociális étkeztetést. 

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

feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek a Hivatalnál rendelkezésre állnak. 

 

 

Fentiekre tekintettel az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. 

Képviselő-testület elé: 

 

 

 



Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XI…) önkormányzati 

rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 

3/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.) 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) 

bekezdésében, 45. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. év CLXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni 

támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 

gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

rendelet) 20. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

„20. § 

(3) Az étkeztetés feladatait a Vaszari Napsugár Óvoda biztosítja.” 

 

2. § A rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„22.  §  

(2) Az önkormányzat külön rendeletben állapítja meg: az (1) bekezdésében foglalt intézményi 

térítési díj összegét. Az ellátott által fizetendő személyi térítési díjat az intézményvezető 

állapítja meg a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet szabályaira figyelemmel.” 

 

3. § (1)A rendelet 23. § (1) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

„23. § (1) A szociális étkeztetés igénybevételéről az intézményvezető és az ellátott 

megállapodást köt.” 

(2) A rendelet 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„23. § (3) Az ellátás megszüntetéséről a z intézményvezető a (2) bekezdés d), e), f) és g) 

pontja esetében határozattal dönt, és döntéséről értesíti a kérelmezőt. A (2) bekezdés a)-c) 

bekezdése esetében az ellátás megszűnése automatikusan történik külön határozat nélkül.” 

 

4.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. szeptember 1-

től kell alkalmazni. 

 

 

 

 

                                           Varga Péter   Pfilfné Bagics Judit 

                                           polgármester                                    jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 2017. szeptember   ….  

 

 

 Pfilfné Bagics Judit 

 jegyző 


