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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
             Képviselő-testülete  
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési 
díjakról szóló 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete 
rögzíti a szolgáltatások intézményi térítési díjait. 
 
1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) 92/B. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a fenntartó feladata az 
intézményi térítési díj konkrét összegben történő meghatározása. 
 
Az Szt. 114. § (1) bekezdése előírja, hogy ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni, (3) bekezdése pedig azt a 
rendelkezést tartalmazza, hogy a fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki 
jövedelemmel nem rendelkezik. 
 
Az Szt. 115. § vonatkozó rendelkezései alapján:  
„(1) Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 
ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi 
térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege 
nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy 
alkalommal, támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési 
díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az 
önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek 
arányában kell megosztani.” 
„(2) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az 
intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás 
megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi 
térítési díj összegét.” 
„(3) A személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében 
foglaltak szerint, egyéb esetben a fenntartó döntése alapján csökkenthető, illetve elengedhető, 
ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.” 
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Az Szt. 116. § (3) bekezdése szerint a személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem 
30%-át étkeztetés, 25%-át házi segítségnyújtás esetén, valamint 30%-át, ha a házi 
segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak.  
 
Szociális ellátások: 
 
Házi segítségnyújtás 
 
Működési költség: 7.324.000 Ft 
Gondozási órák száma: 5.292 
Egy gondozási óra díja (önköltség): 1.383.98 Ft kerekítve 1.395 Ft 
Normatív hozzájárulás: 3.325.000: 5.292 = 628.31 Ft 
Normatívával csökkentett egy gondozási óra díja:  
1.383.98– 628.31 = 755.67 Ft kerekítve 755 Ft 
 
Idősek nappali ellátása: 
 
Működési költség: 10.393.000 Ft 
Gondozási napok száma: 6.275 
Egy gondozási nap díja (önköltség) 1656,25 Ft kerekítve 1655 Ft 
Normatív hozzájárulás: 2.725.000: 6.275 = 434,26 Ft 
Normatívával csökkentett egy gondozási óra díja:  
1656,25 – 434,26 = 1221,99 Ft kerekítve 1220 Ft 
 
Szociális étkeztetés: 
 
Vásárolt étkeztetés: 570 + ÁFA/adag 
Egy adag ebéd önköltsége: 723,90 Ft kerekítve 725 Ft 
Normatív hozzájárulás: 55.360: 251 = 220,56 Ft 
Normatívával csökkentett ebéd költsége:  
570 – 220,56 = 349,44 + ÁFA = 443,80 kerekítve = 445 Ft  
Kiszállítás díja egységesen: 130 Ft/alkalom/háztartás 
 
A fenti számítások alapján javasolt intézményi térítési díjak: 
 

a) házi segítségnyújtás díja                 755 Ft/óra 
A házi segítségnyújtás díja mentes az ÁFA alól. 
 

b) nappali ellátás 
ba) napi térítési díj napközbeni tartózkodás esetén                  0 Ft 
bb) a nappali ellátás keretében igénybevett étkezés intézményi térítési díja megegyezik a ca) 
pontban meghatározott étkeztetés díjával. 
c)   étkeztetés  
ca) étkeztetés térítési díja        445 Ft/adag 
Az étkezésért fizetendő térítési díj az ÁFA összegét tartalmazza. 
cb) kiszállítás díja egységesen: 130 Ft/alkalom/háztartás 
A kiszállítás díja mentes az ÁFA alól. 
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Az R. 9. § (4) bekezdése alapján személyi térítési díj fizetési kedvezményben részesülnek a 
házi segítségnyújtást igénybe vevők. A díjfizetési kedvezmény mértéke ezen esetekben a 
hatályos jogszabályok alapján kiszámított személyi térítési díj 50%-a. 
 
2. A hatályos R. bevezető része az alábbiakat tartalmazza: 
„Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés 
b) pontjában, valamint a Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai 
Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának V.4. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a megállapodás V.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Klárafalva Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete véleménye ismeretében a következőket rendeli el:” 
 
A Társulás a tavalyi évben megszűnt, így jelenleg már nem lehet hivatkozni a Társulási 
megállapodásban foglaltakra, a rendelet megalkotása, esetleges módosítása során nincs 
véleményezési joga Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és 
Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 
 
Az Szt. 92. § (1) bekezdése ad felhatalmazást a rendelet megalkotására az alábbiak szerint: 
„92. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról 
a) a fenntartó önkormányzat, 
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban megjelölt 
székhely szerinti települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak 
szerint 
rendeletet alkot.” 
 
Fentiek alapján a bevezető részben felhatalmazó rendelkezésként megjelölt Szt. 92. § (1) 
bekezdés b) pontja már nem helytálló, helyette az a) pontra kell hivatkozni. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.)  8. § (2) bekezdése 
szerint: 
„(2) Nem lehet módosítani a jogszabály megjelölését, a rendelet bevezető részét, a hatályba 
lépett jogszabályi rendelkezés hatálybaléptető rendelkezését, valamint jogszabállyal – a 
fordítási hiba kivételével – a jogszabályban kihirdetett nemzetközi szerződés, a nemzetközi 
szerződéshez fűzött fenntartás, kifogás és nyilatkozat szövegét.” 
 
 
Tekintettel arra, hogy a rendelet bevezető részét a Jat. alapján nem lehet módosítani, ezért, az 
eddigi gyakorlattól eltérően nem lehetséges az aktuális térítési díjakat az R. mellékletének 
módosításával megállapítani, hanem szükséges a tárgykört érintően új – a jelenlegi állapotnak 
megfelelő bevezető részt tartalmazó – rendeletet alkotni és az R.-t hatályon kívül helyezni. 
Az új rendelet tervezete a bevezető rész és a térítési díjak aktualizálásán kívül nem tartalmaz 
az R.-hez viszonyítva jelentős változást. 
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Tisztelt Képviselő-testület, kérem, a fentiek alapján szíveskedjen a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati 
rendeletet a mellékelt rendelettervezetnek megfelelően megalkotni. 
 
Kiszombor, 2017. március 23. 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernőné 
 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TERVEZET! 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

_____/2017. (______) önkormányzati rendelete  
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő 

térítési díjakról  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) 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: 
 

I. fejezet 
Általános és eljárási rendelkezések 

 
1. A rendelet célja és hatálya 

1. § 
 
E rendelet célja, hogy szabályozza a szociális alapellátások biztosításának és 
igénybevételének rendjét, hogy a szociálisan rászorulók saját otthonukban és 
lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, 
mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában az 
önkormányzattól segítséget kapjanak – az egyének önmagukért és családjukért, valamint a 
helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl.  
 

2. § 
 
A rendelet hatálya Kiszombor nagyközség közigazgatási területén élő természetes 
személyekre terjed ki. 
 

2. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 
3. § 

 
(1) Szociális alapszolgáltatások 

a) az étkeztetés, 
b) a házi segítségnyújtás, 
c) a családsegítés, 
d) a nappali ellátás. 

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosítása a 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: fenntartó) által fenntartott 
Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (a továbbiakban: intézmény) útján 
történik. 

 
3. Eljárási rendelkezések 

4. § 
 

(1) A 3. § (1) bekezdés a)-b) és d) pontjában meghatározott szociális alapszolgáltatások 
igénybevétele iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél kell benyújtani. 

(2) A 3. § (1) bekezdés a)-b) és d) pontjában meghatározott ellátás igénybevétele önkéntes, a 
kérelmet az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóban vagy írásban is 
benyújthatja. 



(3) A kérelemhez csatolni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SzCsM. rendeletben meghatározott 
nyomtatványokat, igazolásokat. 

(4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás iránti kérelemről az intézmény vezetője dönt. 
(5) A kérelmező az ellátás igénybevételéről szóló döntés ellen 8 napon belül nyújthat be 

jogorvoslati kérelmet a fenntartóhoz. A fenntartó a jogorvoslati kérelem elbírálásáról 30 
napon belül dönt. 

(6) A személyes gondoskodást nyújtó intézmény tevékenységét a fenntartó által jóváhagyott 
Szervezeti és Működési Szabályzat, a személyes gondoskodást nyújtó ellátás 
megszüntetésének eseteit és módjait az intézmény házirendje és szakmai programja 
szabályozza. 

 

II. fejezet 
Szociális alapszolgáltatások és térítési díj 

 
1. Étkeztetés 

5. § 
 

(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére 
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani 

a) koruk, 
b) egészségi állapotuk, 
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
d) szenvedélybetegségük, vagy 
e) hajléktalanságuk miatt. 

(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában  
 a) időskorú a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy; 
 b) egészségi állapota miatt szociálisan rászorult 

ba) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosult, 
bb) aki az egészségkárosodására tekintettel részesül rendszeres szociális 
segélyben, 
bc) a rokkantsági járadékos; 

c) fogyatékossága miatt szociálisan rászorult, aki fogyatékossági támogatásban 
részesül, pszichiátriai betegsége miatt szociálisan rászorult, aki ilyen okból igazoltan 
orvosi kezelés alatt áll; 
d) szenvedélybetegsége miatt szociálisan rászorult, aki ilyen okból igazoltan orvosi 
kezelés alatt áll; 
e) hajléktalan a bejelentett lakóhellyel nem rendelkező személy, kivéve azt, akinek 
bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. 

(3) Az étkeztetés a hét minden napján igénybe vehető. Kiszállítás hétfőtől-szombatig 
igényelhető. 

 

2. Házi segítségnyújtás 
6. §  

 
(1) A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően a gondozási szükséglet vizsgálata 

során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) 63. §-ában meghatározottak szerint kell eljárni. 

(2) A személyre szabott gondozás tartalma és gyakorisága a megállapodásban és az egyéni 
gondozási tervben kerül rögzítésre. 



(3)  A házi segítségnyújtás a hét munkanapjain vehető igénybe 700 órától 1600 óráig.  
 

3. Nappali ellátás 
7. § 

 

(1) A nappali ellátás keretében elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik 
életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális 
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek ellátása történik. 

(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában  
 a) időskorú a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy; 
 b) egészségi állapota miatt szociálisan rászorult 

ba) aki a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosult, 
bb) aki egészségkárosodására tekintettel részesül rendszeres szociális 
segélyben, 
bc) a rokkantsági járadékos. 

(3) Az igénylők számára napi egyszeri meleg étkezés, ebéd biztosított.  
(4) A nappali ellátás nyitva tartási rendje: heti 5 munkanap. Hétfő-csütörtök: 730 - 1600 óráig, 

péntek: 730 - 1330 óráig. 
 

4. Térítési díj 
8. §  

 

(1) A 3.§ -ban felsorolt ellátások közül  
a) az étkeztetésért, 
b) a házi segítségnyújtásért, 
c) a nappali ellátásért  

    - az Szt. 114. § (3) bekezdése szerinti ellátottak kivételével - térítési díjat kell fizetni. 
(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjának (a 
továbbiakban: intézményi térítési díj) összegét az 1. melléklet tartalmazza. 
(3) Az ellátásért fizetendő személyi térítési díjak nem haladhatják meg az Szt. 116. § (3) 

bekezdésében és a 117. § (2) bekezdésében meghatározott mértékeket. 
(4) Személyi térítési díj fizetési kedvezményben részesülnek a házi segítségnyújtást igénybe 
vevők. A díjfizetési kedvezmény mértéke ezen esetekben a hatályos jogszabályok alapján 
kiszámított személyi térítési díj 50 %-a. 
 

III. fejezet 
Záró rendelkezések 

 
9. § 

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

10. § 
 

Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő 
térítési díjakról szóló 16/2013. (VI.26.) önkormányzati rendelet. 
 

Szegvári Ernőné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester       jegyző 
 

A rendelet kihirdetésének időpontja: _____________    



  
1. melléklet a    _____/2017.(____) önkormányzati rendelethez 
 

 

Sor-
szám 

A B C 

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

 
Szolgáltatás 

formája 

 
 Szolgáltatási 

önköltség összege 
(Ft/fő) 

 
Intézményi térítési díj összege 

(Ft/fő) 

1.1 

házi segítség-
nyújtás 
szociális segítés 

egy 
gondozási 
óra 
önköltsége 

 
1.395,- 

egy gondozási 
óra térítési díj 
összege 

 
755,- 

1.2 

házi segítség-
nyújtás 
személyi gondozás 
 

egy 
gondozási 
óra 
önköltsége 

 
1.395,- 

egy gondozási 
óra térítési díj 
összege 

 
755,- 

2.1. 

szociális étkeztetés  egy 
ellátási 
 nap 
(adag) 
önköltsége 

 
725,- 

egy ellátási nap 
(adag) térítési 
díjának összege 
ÁFÁ-val 

 
445,- 

2.2 

étel házhoz 
szállítása  

házhoz 
szállítás 
önköltsége 

 
130,- 

házhoz szállítás 
(ellátási 
nap/háztartás) 

 
130,- 

3.1. 

nappali ellátás csak 
nappali tartózkodás 
esetén 

egy 
ellátási 
nap 
önköltsége 

 
1.655,- 

egy ellátási nap 
térítési díj 
összege  

 
0,- 
 

3.2 

nappali ellátás 
nappali ellátás 
keretében igénybe 
vett étkeztetés 
esetén 

egy 
ellátási 
nap (adag) 
önköltsége 

725,- 

egy ellátási nap 
(adag) térítési 
díjának összege 
ÁFÁ-val 

 
 

445,- 
 

      
  
  



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő 

térítési díjakról szóló  ____/2017.(______) önkormányzati rendelethez 
 
 
Társadalmi hatás: 
Az igénybevevői kör részére nyújtott szolgáltatások megalapozott, magas színvonalon történő 
biztosítása a meglévő erőforrások célzott, szükségletalapú felhasználásával. Az intézményi 
térítési díjak nőnek. 
 
Gazdasági hatás: 
A rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.  
 
Költségvetési hatás: 
Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. A térítési 
díjak jelentős mértékben az önköltség alatt vannak meghatározva, ehhez a normatív állami 
támogatás mellett önkormányzati forrás biztosítása is szükséges. 
 
Környezeti és egészségi következmények: 
Nincs. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
Nincs. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) 
bekezdése szerint az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 
ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az 
intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. 
Tekintettel arra, hogy a rendelet bevezető részét a Jat. 8 § (2) bekezdése alapján nem lehet 
módosítani, ezért, az eddigi gyakorlattól eltérően nem lehetséges az aktuális térítési díjakat a 
melléklet módosításával megállapítani, hanem szükséges a tárgykört érintően új – a jelenlegi 
állapotnak megfelelő bevezető részt tartalmazó – rendeletet alkotni és a jelenleg hatályos 
rendeletet hatályon kívül helyezni. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 
Kiszombor, 2017. március 23. 
 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
                  jegyző 



INDOKOLÁS 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő 

térítési díjakról szóló  ____/2017.(______) önkormányzati rendelethez 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szt.) 92/B. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a fenntartó feladata az intézményi térítési díj 
konkrét összegben történő meghatározása. 
 
Az Szt. 115. § (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás 
körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: 
intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja 
meg. 
 
A hatályos rendelet bevezető része az alábbiakat tartalmazza: 
„Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés 
b) pontjában, valamint a Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai 
Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának V.4. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a megállapodás V.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Klárafalva Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete véleménye ismeretében a következőket rendeli el:” 
 
A Társulás a tavalyi évben megszűnt, így jelenleg már nem lehet hivatkozni a Társulási 
megállapodásban foglaltakra, a rendelet megalkotása, esetleges módosítása során nincs 
véleményezési joga Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és 
Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 
 
Az Szt. 92. § (1) bekezdése ad felhatalmazást a rendelet megalkotására az alábbiak szerint: 
„92. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról 
a) a fenntartó önkormányzat, 
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban megjelölt 
székhely szerinti települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak 
szerint 
rendeletet alkot.” 
 
Fentiek alapján a bevezető részben felhatalmazó rendelkezésként megjelölt Szt. 92. § (1) 
bekezdés b) pontja már nem helytálló, helyette az a) pontra kell hivatkozni. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.)  8. § (2) bekezdése 
szerint: 
„(2) Nem lehet módosítani a jogszabály megjelölését, a rendelet bevezető részét, a hatályba 
lépett jogszabályi rendelkezés hatálybaléptető rendelkezését, valamint jogszabállyal – a 
fordítási hiba kivételével – a jogszabályban kihirdetett nemzetközi szerződés, a nemzetközi 
szerződéshez fűzött fenntartás, kifogás és nyilatkozat szövegét.” 
 
 
 
 



Tekintettel arra, hogy a rendelet bevezető részét a Jat. 8 § (2) bekezdése alapján nem lehet 
módosítani, ezért, az eddigi gyakorlattól eltérően nem lehetséges az aktuális térítési díjakat 
csupán a melléklet módosításával megállapítani, hanem szükséges a tárgykört érintően új – a 
jelenlegi állapotnak megfelelő bevezető részt tartalmazó – rendeletet alkotni és a jelenleg 
hatályos rendeletet hatályon kívül helyezni. 
 
Az új rendelet tervezete a bevezető rész és a térítési díjak aktualizálásán kívül nem tartalmaz 
jelentős változást. 
 
Fentiek alapján szükséges megalkotni a rendeletet a tervezetnek megfelelően. 
 
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség rendelet 
tervezetével szemben nem áll fenn. 
 
Kiszombor, 2017. március 23. 
 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
                  jegyző 
 
 
 
 
 


