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10. sz. előterjesztés 
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

…../2016. (XII. ….)  

 

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 (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) 

g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 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) 25. § (2) bekezdésének 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A halálesethez kapcsolódóan felmerült költségek csökkentésére nyújtott rendkívüli települési 

támogatás mértéke nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés 10%- ánál, a 2017. évben 

a 20.000.- Ft- nál.” 
 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2017. január 1- jén lép hatályba. 

 

 

DR. SÜTŐ LÁSZLÓ 

 

  

    BÖDŐNÉ DR. MOLNÁR IRÉN  

polgármester címzetes főjegyző 
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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. (XII. …..) 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 

szövegében a temetési költségek viseléséhez nyújtott rendkívüli települési támogatás mértéke a helyben 

szokásos legolcsóbb temetés költségéhez viszonyított, amely jelenleg a 2016. évre van meghatározva. 

Indokolt annak a 2017. évre történő meghatározása. 

 A rendeletet 2017. január 1- jével javaslom hatályba léptetni. 

 

Marcali, 2016. december 2. 

 

Bödőné dr. Molnár Irén  

                            címzetes főjegyző 

mailto:kaplar.orsolya@marcali.hu


TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

 

Rendelet-tervezet címe: 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének …/2016. (XII …..) 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 a temetési költségek 

viseléséhez nyújtható rendkívüli települési 

támogatás esetében a helyben szokásos 

legolcsóbb temetéshez viszonyítottan a 

legkisebb mértéket meghatározza. 

 

 

van nincs az adminisztrációs  

terhek nem növekednek. 

Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:   

a temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás legkisebb összege csak a 2016. évre volt szabályozva.  

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  

a települési támogatást a 2016. évre meghatározott mérték miatt nem lehet szabályosan megállapítani a 2017. évben.  

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

 

Személyi: 

 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre állnak Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 
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