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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

…../2016. (IV. ….)  

 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  

 

a szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 

9/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról  

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott 

jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (3) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Mötv. 13. § (1) 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 9/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének a szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi 

szabályairól szóló 9/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 21. §- ának és 31. §- ának a 

„Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ” szövegrésze helyébe a „Marcali Szociális és Egészségügyi 

Szolgáltató Központ” szövegrész lép. 

 

 

2. § 

 

A Rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„30. § 

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásként az önkormányzat 

tanyagondnoki szolgáltatást, étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést, közösségi alapellátást, 

támogató szolgáltatást, nappali ellátást, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások közül 

Idősek Otthona és Gondozóháza igénybevételét biztosítja illetékességi területén a Marcali Kistérségi 

Többcélú Társulással kötött Társulási Megállapodás alapján a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató 

Központ útján.” 

3. § 

 

A Rendelet 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Az ellátásban részesülő személy, akinek havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg, a megállapított intézményi térítési díj 58%-ának 

megfelelő normatív kedvezményre jogosult.” 

4. § 

 

A Rendelet 35. §- a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(1a) Az ellátásban részesülő személy, akinek havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 200%-át meghaladja, de 350 %- át nem haladja meg, a megállapított 

intézményi térítési díj 33%-ának megfelelő normatív kedvezményre jogosult.” 
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5. § 

A Rendelet 39. §- át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép: 

 

„7. Idősek Otthona és Gondozóháza” 

 

6. § 
 

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

 

 

DR. SÜTŐ LÁSZLÓ 

 

  

    BÖDŐNÉ DR. MOLNÁR IRÉN  

polgármester jegyző 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól    

szóló 9/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 

……/2016. (IV. …..) önkormányzati rendeletének 

 

Á l t a l á n o s  i n d o k o l á s a  

 

 Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének 9/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének 

(a továbbiakban: Rendelet) módosítását a szociális szolgáltatások igénybevételéért fizetendő intézményi 

térítési díjak összegének változása indokolja. Az intézményi térítési díjak részbeni emelkedése mellett 

ugyanis indokolt áttekinteni a normatív kedvezmények körét, amit a házi segítségnyújtás szolgáltatás 

esetében jelen rendeletmódosítás tartalmaz.  

Másrész a Rendelet módosítását a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ, illetve az 

Idősek Otthona és Gondozóháza elnevezésének pontosítása is indokolja. 

 

Marcali, 2016. április 5. 

 

Bödőné dr. Molnár Irén  

                               jegyző 

mailto:kaplar.orsolya@marcali.hu


TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

 

Rendelet-tervezet címe: 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének …/2016. (IV. …..) önkormányzati  r e n d e l e t e  

a szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 

9/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról  

 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket  

befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

A rendelet célja, hogy elnevezéseket 

pontosítson, illetve az intézményi térítési 

díjak változásához igazodó új normatív 

kedvezményt határoz meg. 

 

 

van nincs az adminisztrációs  

terhek nem növekednek. 

Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:   

a rendeletben meghatározott intézmény elnevezése megváltozott, illetve az intézményi térítési díjak változásával összefüggésben a normatív kedvezmények körét is át kellet tekintetni 

az ellátottak érdekében.  

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  

a szociális szolgáltatások igénybevétele csökkenhet. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

 

Személyi: 

 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre állnak Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 

 


	03.ET_Szociális rendelet módosítása_160405
	03.ET_1.mell._hatásvizsgálati lap SZOC r. mód áprilisi

