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Az Emberi Erőforrás Bizottság és a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 
testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló  56/2017.  (XII.20.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) szabályozza a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásá-
ban működő Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: 
JSzSzGyK), valamint a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (továbbiakban: JEB) által nyújtott: 

személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat (étkeztetés, házi segítségnyúj-
tás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás/ időskorúak, szenvedélybetegek, fogyaté-
kosok nappali  ell  atása), 
- személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátási formákat (átmeneti elhelyezést nyújtó 
időskorúak gondozóháza), 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat (gyermekek átmeneti gondo-
zása (gyermeke átmeneti otthona, családok átmeneti otthona), gyermekek napközbeni ellátása) 
- egyéb szolgáltatásokat (gyógytorna, gyógymasszázs, fodrászat, pedikűr), 
és ezen szolgáltatásokat igénybe vevők térítési díj fizetési kötelezettségét. 
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Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 

A  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993.  évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 
114.  §  (1)  bekezdése alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. 
A  szociális alapszolgáltatások térítési díjainak megállapítására az Szt., valamint a személyes gon-
doskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló  29/1993.  (II.17.) Korm. rendelet rendel-
kezései az irányadók. 

Az Szt. szerint az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 
ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szol-
gáltatási önköltséget, mely a számítás alapját képezi. Az intézményi térítési díjat a fenntartó a 
tárgyév április 1-jéig állapítja meg, mely év közben egy alkalommal módosítható. 

A  személyi térítési díj a kötelezett által fizetendő térítési díj, mely nem haladhatja meg az intézmé-
nyi térítési díj összegét.  A  személyi térítési díj összegét - a Rendelet mellékletei alapján - a szolgál-
tatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének figyelembe vételével az intézményveze-
tő állapítja meg.  A  fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem 
rendelkezik. 

A  gyermekek védelméről szóló  1997.  évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)  146.  §  (1)  bekezdé-
se szerint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított 
gyermekek napközbeni ellátásáért és a gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásáért, 
valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. 

A  térítési díjak megállapításánál a Gyvt. és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapel-
látások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizo-
nyítékokról szóló  328/2011.  (XII.29.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

A  térítési díjak módosítása nem javasolt, ezért azok változatlanok maradnak. 

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 

A  hatályos jogszabályok alapján a fenntartó állapítja meg az ellátások intézményi térítési díját, ami 
- a gyermekétkeztetés kivételével - a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésrő l szóló 
törvényben biztosított támogatás különbözete. 
A  bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, 
nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozásá-
ra), valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. 
A  szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megál-
lapítani.  A  szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal módosítható,  ha  azt a tárgyidőszaki 
folyamatok indokolják. 
A  fenntartó az intézményi térítési díjat a kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált téríté-
si díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. 

Gyermekétkeztetés  
A  gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy 
ellátottra jutó napi összege.  A  nyersanyagköltség  2015.  április  01.  napjától  360,-  Ft/fő/nap+ÁFA 
összegben került meghatározásra. 

A  bölcsődékben a gyermekétkeztetés keretében biztosított diétás étkezésért a szülőknek a normál 
étkezéssel megegyező díjat kell fizetniük, költsége megegyezik a normál étkezésre kiszámolt 
nyersanyagnormáéval. Az ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben  2018.  évben éves szinten 
átlagosan  242  fő részesült, az étkeztetést térítési díj fizetés ellenében igénybe vevők száma átlago-
san  77  fő volt. 
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,Qutth 
Sántha Péterné 
alpolgármester 

Budapest, 2019.  február 

di.  Sár« Botond 
polgármester 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 

Gyermekek gondozása 
A 2019.  évre tervezett adatok alapján a gondozás intézményi térítési díja  7.111,-  Ft/fő/nap. 
A  Gyvt. rendelkezései alapján a fenntartó az intézményi térítési díjat a kiszámított térítési díjnál 
(7.111,-  Ft/fő/nap) alacsonyabb összegben is meghatározhatja.  A  Rendelet  4.  melléklete tartalmazza 
a fizetendő intézményi térítési díjakat, a kedvezmények %-os meghatározását, melyek a jövedelmi 
helyzettől függően sávosan kerültek megállapításra. 

A  JEB vezetője nem javasolja a térítési díjak módosítását, ezért azok változatlanok. 

A  Rendelet mellékleteiben az egyes szolgáltatások önköltségeinek meghatározása a szolgáltatások 
működési költségeinek, valamint a szolgáltatással kapcsolatos bevételek figyelembe vételével tör-
tént. 

IL A  beterjesztés indoka 
A  jogszabályi rendelkezések értelmében a térítési díjak megállapításához a szolgáltatási önköltséget 
tárgyév április 1-jéig kell megállapítani, ezért szükséges, hogy a Képviselő-testület a döntését  2019. 
február  21-i  ülésén meghozza. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja a jogszabályi előírásoknak megfelelően a térítési díjak megállapítása  2019.  április 
01.  napjáig a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló  56/2017.  (XII.20.) ön-
kormányzati rendelet módosításával.  A  rendelet módosítása közvetlenül nem igényel pénzügyi fe-
dezetet. 

IV. Jogszabályi környezet 
A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)  23.  §  (5)  bekezdésének  11., ha.  pontjában,  41.  §  (6) 
bekezdésében,  42.  §  1.  pontjában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993.  évi 
III. törvény  62.  §  (2)  bekezdésében, a  92.  §  (1)  bekezdés a) pontjában és  (2)  bekezdésében, a gyer-
mekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló  1997.  évi XXXI. törvény  29.  §  (1)  bekezdésé-
ben,  94.  §-ában a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló  29/1993. 
(II.17.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyer-
mekvédelmi szak ellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 
328/2011.  (XII.29.) Korm. rendeletben, az I és  2  forintos címletű érmék bevonása következtébe 
szükséges kerekítés szabályairól szóló  2008.  évi III. törvény  2.  §-ában foglaltakon alapul. Az Mötv. 
50.  §-a alapján a rendeletalkotáshoz minősített szavazattöbbség szükséges, az Mötv.  111.  §  (2)  be-
kezdés szerint a helyi önkormányzat az éves költségvetéséből biztosítja a törvényben meghatározott 
kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. 
Kérjük az előterjesztés mellékletét képező önkormányzati rendelet elfogadását. 

Törvényességi el ,enőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából 



Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

..../2019.  (II ......) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló  56/2017.  (XII.20.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkolinányzat Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993.  évi III. törvény  92.  §  (1)  bekezdés a) pontja és 
(2)  bekezdés  f)  pontja, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997.  évi XXXI. törvény  29.  §  (1)  bekezdés és  (2)  bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  23.  §  (5) 
bekezdés  11.  és  11.a  pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkoitnányzat Képviselő-testületének a sze-
mélyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló  56/2017.  (XII.20.) önkormány-
zati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  1-6.  mellékletei helyébe e rendelet  1-6.  mellékletei 
lépnek. 

2. § E rendelet  2019.  április  01.  napján lép hatályba. 

Budapest, 2019.  február 

Danada-Rimán Edina 
jegyző 

dr. Sára Botond 
polgármester 
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INDOKOLÁS 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló  56/2017.  (XII.20.) önkor-
mányzati rendelet módosításához 

Általános indokolás 

A  személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló  56/2017.  (XII.  20.)  önkor-
mányzati rendelet módosításának indoka, a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében 
az egyes szolgáltatások  2019.  évi önköltségeinek megállapítása. 

Részletes indokolás 

az  1 -hoz 

Az egyes szolgáltatások vonatkozásában meghatározásra kerülnek a  2019.  évi önköltségek ösz-
szegei. 

a2.  §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
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I. melléklet ......  /2019.  ( ) önkormányzati rendelethez 

FIZETENDŐ  INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ ÉTKEZTETÉS  (normal,  diétás) 

jövedelem alsó határa, mely az 
öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének %-a 

jövedelem felső határa, 
mely az öregségi ny:ug- 

díj mindenkori legkisebb 
összegének %-a 

alapdíj (helyben 
fogyasztás esetén) 

Ft/fő/adag 

Hétfőtől-

 

vasárnapig 

0% 0% 0 

0%  +  1  forint 106% 15 

106%  felett 140%-ig 35 

140%  felett 160%-ig 50 

160%felett 175%-ig 70 

175%  felett 193%-ig 100 

193%  felett 203%-ig 135 

203%  felett 210%-ig 170 

210%  felett 220%-ig 205 

220%  felett 228%-ig 240 

228%  felett 237%-ig 270 

237%  felett 245%-ig 305 

245%  felett 253%-ig 340 

253%  felett 262%-ig 375 

262%  felett 272%-ig 410 

272%  felett 280%-ig 440 

280%  felet 289%-ig 475 

289%  felett 298%-ig 510 

298%  felett 307%-ig 545 

307%  felett 315%-ig 580 

315%  felett 324%-ig 610 

324%  felett 333%-ig 645 

333%  felett 680 

Az étkezés önköltsége  1 555,-  Ft/fő/nap. 

Alapdíjon felüli 
csomagolás!, szállítási költségek 

csomagolás/fő/nap 

Ft 

szállítási hely/nap 

Ft 

81,- Ft 64,- Ft 



2.  melléklet ......  /2019.  ( ) önkormányzati rendelethez 

SZENVEDÉLYBETEGEK, FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI ELLÁTÁSA 
KERETÉBEN IGÉNYBE VETT ÉTKEZÉS UTÁN FIZETENDŐ  INTÉZMÉNYI 

TÉRÍTÉSI DÍJ 

jövedelem alsó határa, mely az 
öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének %-a 

jövedelem felső határa, 
mely az öregségi nyug- 

díj mindenkori legkisebb 
összegének %-a 

reggeli térítési 
díja/fő/nap 

ebéd alapdíj 
(helyben fogyasz-

 

tás esetén) 
Ft/fő/adag 

0 0% 0% 0 

0%  +  1  forint 106% 3 15 

106%  felett 140%-ig 5 35 

140%  felett 160%-ig 8 50 

160%felett 175%-ig 11 70 

175%  felett 193%-ig 16 100 

193%  felett 203%-ig 21 135 

203%  felett 210%-ig 27 170 

210%  felett 220%-ig 32 205 

220%  felett 228%-ig 37 240 

228%  felett 237%-ig 43 270 

237%  felett 245%-ig 48 305 

245%  felett 253%-ig 54 340 

253%  felett 262%-ig 59 375 

262%  felett 272%-ig 64 410 

272%  felett 280%-ig 70 440 

280%  felett 289%-ig 75 475 

289%  felett 298%-ig 80 510 

298%  felett 307%-ig 86 545 

307%  felett 315%-ig 91 580 

315%  felett 324%-ig 96 610 

324%  felett 333%-ig 102 645 

333%  felett 107 680 

A  reggeli önköltsége  150,-  Feb/nap, ebéd önköltsége  1.555,-  FI/fő/nap. 
Alapdíjon felüli 

csomagolási, szállítási költségek 

csomagolás/fő/nap 

Ft 

szállítási hely/nap 

Ft 

81,- Ft 64,- Ft 

fe- r, 
-set=11.• 



3.  melléklet ......  /2019.  ( ) önkormányzati rendelethez 

FIZETENDŐ  INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

jövedelem  also  határa/ 
öregségi nyugdíj minden- 
kori legkisebb összegének 

%-a 

jövedelem felső határa/ 
öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb ösz-

szegének %-a térítési díj / óra 

0 0 0 

0  % felett 106%-ig 20 

106%  felett 140%-ig 40 

140%  felett 175%-ig 80 

175%  felett 193%-ig 120 

193%  felett 203%-ig 160 

203%  felett 210%-ig 200 

210%  felett 220%-ig 235 

220%  felett 228%-ig 275 

228%  felett 237%-ig 315 

237%  felett 245%-ig 355 

245%  felett 254%-ig 395 

254%  felett 262%-ig 435 

262%  felett 272%-ig 475 

272%  felett 280%-ig 515 

280%  felett 289%-ig 555 

289%  felett 298%-ig 595 

298%  felett 307%-ig 630 

307%  felett 315%-ig 670 

315%  felett 324%-ig 710 

324%  felett 333%-ig 750 

333%  felett 790 

Házi segítségnyújtás szolgáltatás önköltsége  3 530,-  Ft/gondozási óra. 
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4.  melléklet ......  /2019.  ( ) önkormányzati rendelethez 

BÖLCSŐDEI GONDOZÁS UTÁN FIZETENDŐ  
INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ ÖSSZEGE 

Egy főre eső jövedelem 

alsó határa/Ft 

Egy főre eső jövedelem 

felső határa/Ft 

Térítési díj 

Ft/fő/nap 

0 70000 0 

70001 100000 210 

100001 130000 350 

130001 150000 450 

150001 200.000 600 

200.001 250.000 800 

250.001-től 

 

1000 

jövedelemnyilatkozat hiányában 1.500 



5. melléklet ... ...  /2019.  ( ) önkorm étryzati rendelethez 

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK UTÁN FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAK 

egy főre jutó jövedelem 

alsó és felső határa/Ft/ az 
öregségi nyugdíj  min-

 

denkori legkisebb össze- 
gének  %-a 

fodrász 

Ft/óra 

pedikür 

Ft/alkalom 

gyógy- 

masszőr 

Ft/alkalom 

gyógy-

 

torna 

Ft/alkalom 

0-106%-ig 0 0 0 0 

106%  felett 140%-ig 25 25 25 30 

140%  felett 175%-ig 50 50 50 65 

175%  felett 193%-ig 105 105 105 125 

193%  felett 210%-ig 160 160 160 190 

210%  felett 228%-ig 210 210 210 250 

228%  felett 245%-ig 265 265 265 315 

245%  felett 253%-ig 315 315 315 380 

253%  felett 260%-ig 370 370 370 440 

260%  felett 267%-ig 420 420 420 505 

267%  felett 274%-ig 475 475 475 565 

274%  felett 280%-ig 530 530 530 630 

280%  felett 288%-ig 580 580 580 695 

288%  felett 295%-ig 635 635 635 755 

295%  felett 302%-ig 685 685 685 820 

302%  felett 312%-ig 740 740 740 880 

312%  felett 322%-ig 790 790 790 945 

322%  felett 333%-ig 845 845 845 1010 

333%  felett 344%-ig 895 895 895 1070 

344%  felett 354%-ig 950 950 950 1135 

354%  felett 357%-ig 1000 1000 1000 1195 

357  % felett 1055 1055 1055 1260 

A  fodrász,  pedikür,  gyógymasszázs, gyógytorna szolgáltatást  a  házi segítségnyújtást, nappali 
ellátást és az átmeneti otthont igénybe vevő ellátottak vehetik igénybe.  A  fodrász,  pedikür, 
szolgáltatást igénybe vevő ellátott  a  táblázatban meghatározott térítési díj megfizetésére kötele-
zett, függetlenül az igénybevétel helyszínétől.  A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat közigazgatási területén élő, ott lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező házi 
segítségnyújtást, nappali ellátást és az átmeneti otthont igénybe vevő ellátottak  a 
gyógymasszázs és gyógytorna szolgáltatást térítésmentesen vehetik igénybe.  A  fodrászat eseté-
ben  a  szolgáltatás időtartama: férfi hajvágás fél óra, női hajvágás+szárítás  1  óra, festés  1  óra  (a 
szükséges kellékeket az ellátottnak kell megvásárolnia), dauer  1,5  óra  (a  szükséges kellékeket 
az ellátottnak kell megvásárolnia).  A  gyógymasszás kezelés időtartama alkalmanként  20-45 
perc.  A  gyógytornakezelés időtartama -  a  beteg állapotától függően -  20-45  perc. 

Egyéb szolgáltatások önköltsége  3 955,-  Ft/alkalom 

cA/ 
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melléklet ...."  /2019.  ( ) önkormányzati rendelethez 

SZOCIÁLIS 
SZOLGÁLTATÁSOK ÉS 

GYERMEKJÓLÉTI 
ALAPELLÁTÁSOK 

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ 
(szolgáltatási önköltség) 

étkeztetés 
ebéd  1 555,-  Ft/fő/nap 
reggeli  150,-  Ft/fő/nap 

népkonyha 
1 530,-  Ft/fő/nap 

házi segítségnyújtás 
3 530,-  Ft/fő/gondozási óra 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
592,-  Ft/készülék/nap

 

szenvedélybetegek nappali ellátása 

2 725  ,- Ft/fő/nap 
ebből az étkezés  1  705,-Ft/fő/nap

 
reggeli 150,-Ft/fő/nap 
ebéd  1  555,-Ft/fő/nap 

fogyatékosok nappali ellátása 

6 405,-  Ft/fő/nap 
ebből az étkezés  1  705,-Ft/fő/nap 

reggeli 150,-Ft/fő/nap 
ebéd  1  555,-Ft/fő/nap 

időskorúak átmeneti otthona 

13  122,-Ft/fő/nap 
393 670,  -Ft/fő/hónap 

ebből az étkezés br.  1 200,-  Ft/fő/nap 
reggeli  240,-  Ft/fő/nap

 tízórai 120,-Ft/fő/nap 
ebéd  480,-  Ft/fő/nap 

uzsonna 120,-Ft/fő/nap 
vacsora  240,-  Ft/fő/nap 

gyermekek átmeneti otthona 

14  080,-Ft/fő/nap 
422  345,-Ft/fő/hónap 

családok átmeneti otthona 
5 310,  -Ft/fő/nap

 
159 300,  -Ft/fő/hónap 

gyermekek napközbeni ellátása 
bölcsődei ellátás 7 111,-  Ft/fő/nap 

időszakos gyermekfelügyelet 250,-  Ft/fő/óra 
egyéb szolgáltatások (fodrászat, pe- 

dikür) 
3 955,-  Ft/alkalom 

idősek 
nappali 
ellátása 

telephelyek: 
Delej utca  34. 

1 550,-  Ft/fő/nap 
Baross utca  109. 

Mátyás tér  4. 

II. János Pál pápa tér  17. 

Víg utca  18. 



HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló  56/2017.  (XII.20.) önkor-

 

mányzati rendelet módosításához 

A  rendelettervezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló  2010.  évi CXXX. 
törvény  17.  §  (1)  bekezdése előírja az előzetes hatásvizsgálatot:  „A  jogszabály előkészítője — a 
jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű — előzetes hatásvizsgálat elvégzésével 
felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a 
Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, 
önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. 
Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz elkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez." 

A  hatásvizsgálat során a  (2)  bekezdésben meghatározottakat kell különösen vizsgálni. 

1.Társadalmi hatások 

A  jelenlegi szolgáltatások további biztosítása. 

2.  Gazdasági, költségvetési hatások 

A  rendeletben meghatározott térítési díjak kiszámításának alapját jogszabály határozza meg. Az 
önkolínányzat kiadásai a korábbiakhoz képest emelkednek. 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 

A  rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi 
következménye nincs. 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A  rendelet megalkotásával az adminisztrációs terhek növekedése nem várható. 

5. A  jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható kö-
vetkezményei 

A  rendelet módosítás indoka a jogszabályi kötelezettségnek történő megfelelés. 

6. A  jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltéte-
lek 

A  jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a 
pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak. 
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