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16. előterjesztés 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

…../2017. (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 rendelet 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 8a. 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) 6. §- a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„6. § 

 

Az e rendeletben meghatározott pénzbeli és a természetben nyújtott ellátásra való jogosultság, a jogosultat 

érintő jog és kötelezettség megállapítására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény rendelkezéseit az Szt- ben és az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.” 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2018. 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 

……/2017. (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 rendeletét (a 

továbbiakban: Rendelet) módosítani szükséges, annak érdekében, hogy a 2018. január 1- jén hatályba lépő 

közigazgatási eljárásokra irányadó eljárási törvény, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény alkalmazható legyen az eljárások során. 

 A rendelet módosítását 2018. január 1- jén javaslom hatályba léptetni. 

 

Marcali, 2017. december 14. 

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. (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 rendelet 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 rendelet hatálya alá 

tartozó eljárások során a 2018. január 1- jén 

hatályba lépő általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

alkalmazható legyen. 

 

 

nincs nincs az adminisztrációs  

terhek nem növekednek. 

Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:   

annak elmaradása esetén a 2017. december 31- én hatályát vesztő Ket. helyett nem lesz olyan eljárási jogszabály 2018. január 1- jétől, amelyet a kérelmek elbírálása során alkalmazni 

lehet. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  

jogszabálysértő állapot, a kérelmeket nem lehet elbírálni. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

 

Személyi: 

 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre állnak Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 
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