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1. Napirend 

 

 

ELŐTERJESZTÉS és előzetes hatástanulmány 

az étkezési ellátás nyersanyagköltségeinek és térítési díjainak módosításáról szóló 

17/2013. (VII.30.) rendelet módosításáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi 

Osztálya 2021. júliusában ellenőrzést folytatott Bánk Község Önkormányzata által nyújtott 

szociális étkeztetés - szociális konyha, és házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatások 

tekintetében. 

Az ellenőrző szerv az ellenőrzés során a következő, az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és 

térítési díjáról szóló 17/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítását szükségessé tevő 

megállapítást tett: 

• A szociális étkeztetés intézményi térítési díjának (személyi térítési díjjal azonos) 

megállapítása feleljen meg a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 

díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjának (az 

intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat ellátási napra kell meghatározni). 

 

Ez alapján az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló 17/2013.(XI.28.) 

önkormányzati rendelet a jogszabályi előírásnak való megfelelés érdekében felülvizsgálatra 

került. Az előterjesztett rendelet tervezet a hatályos törvényi előírásoknak megfelelő, a 

jogszabályi rendelkezésekkel összhangban áll, a rendelet tervezet jogszerű. 

 

A rendelet tervezet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 19.§ (2) bekezdésében 

előírtaknak megfelelően a lakosság közvetlen tájékoztatására az SZMSZ-ben rögzítettek szerint 

a www.bank-falu.hu honlapon keresztül közzétételre kerül, annak érdekében, hogy az érintettek 

tudomást szerezzenek a készülő rendelet-tervezetről, és a jogszabály tervezete megismerhető 

és véleményezhető legyen. 

 

 

Előzetes hatástanulmány: 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok 

előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan: 

 

A rendelet-tervezet: 

- Társadalmi hatása: nincs 

- Gazdasági hatása: nincs 

- Költségvetési hatása: nincs 

- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. 

- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs. 

- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának 

az adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a 

rendelet alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli. 

- A rendelet megalkotásának szükségessége: A magasabb szintű jogszabályokkal való 

összhang megteremtése érdekében szükséges a rendelet módosítása 

http://www.bank-falu.hu/
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- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a rendelet alkotás elmaradásának 

következményeként felügyeleti intézkedésre kerülhet sor. 

- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel 

alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek 

rendelkezésre állnak. 

- A rendelet a meglévő állapotokat nem érinti. 

 

 

Bánk, 2021. október 15. 

 

Tisztelettel: 

 

 

 Torma Andrea  

 polgármester 

 


