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5. sz. előterjesztés 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

…../2017. (III. ….)  

 

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) 21. § (6) 

bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(6) Az e szakaszban foglaltak szerint megállapított ápolási díj havi összege a központi költségvetésről szóló 

törvényben meghatározott alapösszeg 80%- a, tekintettel az Szt. 44. § (2) bekezdésében foglaltakra.” 

 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a 2017. január 1- jét követően folyósított ápolási 

díjakra is alkalmazni kell. 

 

 

DR. SÜTŐ LÁSZLÓ 
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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 

……/2017. (III. …..) 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 rendeletét (a 

továbbiakban: Rendelet) módosítani szükséges, annak érdekében, hogy az önkormányzat által nyújtott 

méltányossági ápolási díj, mint települési támogatás a társadalombiztosítás jogszabályok szerinti ápolási 

díjnak minősülhessen. 

 A rendelet módosítását a 2017. január 1- jét követően folyósított ápolási díjakra javaslom hatályba 

léptetni. 

 

Marcali, 2017. március 27. 

Bödőné dr. Molnár Irén  

                            címzetes főjegyző 

mailto:kaplar.orsolya@marcali.hu


TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

 

Rendelet-tervezet címe: 

 
Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének …/2017. (III …..) 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 az önkormányzat által 

folyósított méltányossági ápolási díjak 

esetében azok a társadalombiztosítási 

jogszabályok szerint is elismertek legyenek. 

 

van nincs az adminisztrációs  

terhek kis mértékben 

növekednek. 

Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:   

a 2017. január 1-től folyósított méltányossági ápolási díj esetében az összeget emelni szükséges mintegy 5%- kal annak érdekében, hogy a jogosult a társadalombiztosítási 

jogszabályok szerint is ápolási díjra jogosultnak minősüljön.  

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  

a közeli, tartós beteg hozzátartozójának ápolását vállaló nem lesz jogosult a társadalombiztosítási jogszabályok szerinti ellátásokra. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

 

Személyi: 

 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre állnak Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 
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