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Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (1) bekezdése
rendelkezik arról, hogy az Önkormányzat az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothat, ha a
költségvetési rendeletét azon év január 1-jéig, amelyre az szól, nem alkotja meg.
Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben a Képviselő-testület felhatalmazást ad a
polgármesternek arra, hogy a helyi önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje és kiadásait
fedezze, illetve meghatározza, hogy milyen intézkedéseket tehet a rendelet keretein belül.
A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény kihirdetésre került. Azonban a
helyi önkormányzatokat megillető állami támogatások közzététele, valamint a Fővárosi
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat megillető bevételek megosztásáról szóló
fővárosi közgyűlési rendelet megalkotása még nem történt meg. Ezen jogszabályok alapján
tervezhető a kerület működési célú bevételeinek kb. 80 – 85 %-a. Tehát ezen összegek pontos
ismerete nélkül 2020. január 1-jéig a kerületi költségvetési rendelet megalkotására nincs lehetőség.
A fentiek miatt javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az átmeneti gazdálkodásról
alkosson rendeletet. A rendelettervezetet az előterjesztés mellékleteként csatolom.
A rendelettervezet rögzíti azon kiadásokat, amelyeket jogszabályi előírások alapján kell
teljesítenünk, javaslatot teszek továbbá a működtetés folyamatos biztosítása érdekében
feladatonként és kiadás típusonként a felmerülő egyéb kiadások finanszírozási szabályaira is. Ezen
kiadások esetében a finanszírozást időarányosan, a 2019. évi eredeti kiadási előirányzati szinten
javasolom lehetővé tenni.
A 2020. évi tervezés megalapozása érdekében a közétkeztetési nyersanyag norma változásáról a
Képviselő-testületnek döntenie kell.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 148.
§-ában maghatározott feltételekkel a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények
térítési díjait Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a személyes
gondoskodás keretében szociális alapellátást illetve gyermekjóléti alapellátást biztosító
intézmények térítési díjainak megállapításáról szóló 48/2010. (XII. 20.) számú önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza.
A közétkeztetésben az egyik legfontosabb szempont, hogy a szolgáltatást igénybe vevő
gyermekek, ellátottak, idősek életkoruknak megfelelő, egészséges, változatos és nem utolsósorban
tápláló ételhez jussanak. Az Önkormányzat az étkezési normákat legutóbbi alkalommal a
71/2017.(III.16.) Kt. határozatában módosította. Azóta eltelt időszakban az élelmiszerárak és az
energia költségek is emelkedtek. A nyersanyag norma 5 %-os emelését javaslom.
A fentiekben leírtak szükségessé teszik a 77/2017. (III. 16.) Kt. határozat módosítását és új
étkezési nyersanyagnormák megállapítását, valamint a személyes gondoskodás keretében szociális
alapellátást illetve gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények térítési díjainak
megállapításáról szóló 48/2010. (XII.20.) rendelete módosítását.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot és rendeletalkotási javaslatokat terjesztem a Tisztelt
Képviselő-testület elé:
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Határozati javaslat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 71/2017. (III. 16.) Kt. határozatának 2.) pontját és a 38/2013. (II.21.) Kt.
határozatának 3. pontját hatályon kívül helyezi.
2. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az óvodai, általános iskolai, gimnáziumi és nyári napközis tábori gyermekétkeztetés,
valamint a szociális alapszolgáltatásként biztosított étkeztetés nyersanyagnormáját az alábbiak
szerint állapítja meg:
2020. február 1-től
Óvodáskorúak
(4-6 év)
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen

Nyersanyagnorma
Nyersanyagnorma kerekítve
Ft-ban, ÁFA nélkül
Ft-ban, ÁFÁ-val
89
113
192
244
74
93
355
450

Általános iskolások
(7-10 év)
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen

Nyersanyagnorma
Nyersanyagnorma kerekítve
Ft-ban, ÁFA nélkül
Ft-ban, ÁFÁ-val
105
133
255
324
85
108
445
565

Általános iskolások
(11-14 év)
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen

Nyersanyagnorma
Nyersanyagnorma kerekítve
Ft-ban, ÁFA nélkül
Ft-ban, ÁFÁ-val
113
144
274
348
92
116
478
608

Gimnazisták
(15-18 év)
Ebéd
Összesen

Nyersanyagnorma
Nyersanyagnorma kerekítve
Ft-ban, ÁFA nélkül
Ft-ban, ÁFÁ-val
305
387
305
387

Nyári napközis tábor
(7-10 év)
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen

Nyersanyagnorma
Nyersanyagnorma kerekítve
Ft-ban, ÁFA nélkül
Ft-ban, ÁFÁ-val
121
153
273
347
92
117
486
617

Nyári napközis tábor
(11-14 év)
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen

Nyersanyagnorma
Nyersanyagnorma kerekítve
Ft-ban, ÁFA nélkül
Ft-ban, ÁFÁ-val
126
160
300
381
100
127
526
668
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Szociális étkeztetés
(60 év felett)
Ebéd
Összesen

Nyersanyagnorma

Nyersanyagnorma kerekítve

Ft-ban, ÁFA nélkül
240
240

Ft-ban, ÁFÁ-val
305
305

I. Rendeletalkotási javaslat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2019.
(...) önkormányzati rendeletét a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról.
II. Rendeletalkotási javaslat

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének
.........../2019. (….) önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodás keretében szociális
alapellátást illetve gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények térítési díjainak
megállapításáról szóló 48/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Budapest, 2019. december 3.
Horváth Tamás s.k.
polgármester
Az előterjesztés mellékletei:
1. sz. melléklet: átmeneti rendelettervezet
2. sz. melléklet: előzetes hatásvizsgálat
3. sz. melléklet: indoklás
4. sz. melléklet: térítési díj rendelettervezet
5. sz. melléklet: előzetes hatásvizsgálat
6. sz. melléklet: indoklás
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Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Képviselő-testületének …/2019. (…….) önkormányzati rendelete
a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:
1.§
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat bevételeit
folytatólagosan beszedje.
2. §
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat kiadásait az
alábbiak szerint fedezze:
A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal
igazgatási kiadásai és az Alapító Okiratában szereplő egyes feladatok, továbbá az
ingatlankataszter-karbantartás, az önkormányzati tulajdonban lévő telkek eladásának
előkészítése, a telekkialakítás, térrajz készítés kiadásai, a közfoglalkoztatás és a Képviselőtestület működtetési célú kiadásai közül:
a) a személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok a jogszabályokban foglaltaknak
megfelelően kerüljenek kifizetésre;
b) a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek munkavállalói részére a 2020. évi BKK
éves bérlet beszerzésre kerüljön;
c) a dologi kiadások finanszírozási szabályai az alábbiak:
A működéshez alapvetően szükséges kiadások kifizetése az igénybevétel szerint
történik (ezek: élelmiszer-beszerzési kiadások, vásárolt élelmezési kiadások, energia–
és egyéb közüzemi díjak, tüzelőanyag, hajtó- és kenőanyag, telefon, posta, közlöny és
folyóirat költségek, biztosítási díjak, átalánydíjas szerződésekre történő kifizetések).
-

Tisztítószer, gyógyszer, szakmai anyag, irodaszer, fenntartási anyag, szállítási kiadások,
a szakmai tevékenységhez igénybe vett szolgáltatások a 2019. évi eredeti költségvetési
előirányzatnak megfelelően időarányosan fizethetők.

-

Karbantartási és kisjavítási munka csak élet- és balesetveszély elhárítása valamint a
rendeltetésszerű működést gátló körülmények elhárítása esetén a műszakilag indokolt
mértékben végeztethető el.

-

Tárgyi eszközök beszerzésére csak rendkívüli indokolt esetben kerülhet sor.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat fejezeti szintű
működési kiadásai valamint a felhalmozási célú kiadások közül az alábbiakat fedezze:
a)

A szociális ellátások, a helyi támogatás kiadásai a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek
megfelelően fizethetők.
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b)

Az utak, járdák, közterületek és felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai, a
zöldfelület-fenntartási és környezetvédelmi kiadások csak a műszakilag indokolt
mértékben, legfeljebb a 2019. évi eredeti költségvetési előirányzat időarányos összegéig
végeztethetők el. A kisállat hullák közterületről történő elszállítására, a közkifolyók
vízdíjára az érvényes szerződésnek megfelelő összeg fizethető ki havonta.

c)

A foglalkozás-egészségügyi feladatra az érvényben lévő szerződés szerinti havi díj
fizethető ki.

d)

A lapkiadásra, a testvérvárosokkal történő kapcsolattartásra, az önkormányzati
rendezvények lebonyolítására a 2019. évi eredeti költségvetési előirányzat időarányos
összegéig történhet kifizetés.

e)

Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálatra, az oktatási, az egészségügyi, a szociális
és egyéb intézmények munka- és tűzvédelmi feladataira a 2019. évi eredeti előirányzat
időarányos összegéig történhet kifizetés.

f)

A lakás és nem lakás célú helyiségek fenntartási kiadásaira a 2019. évi eredeti előirányzat
időarányos összegéig történhet kifizetés. Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok
távhő szolgáltatására vállalt készfizető kezesség igény szerint teljesítendő.

g)

A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a
polgármestert 1.000 E Ft/hó összeg erejéig a szociális célú gazdálkodási tartalék
felhasználására azzal a megszorítással, hogy a szociális célú tartalékból alapítványi
támogatás nem fizethető ki.

h)

A Képviselő-testület 2020. évi költségvetésre vonatkozó előzetes kötelezettségvállalásai a
felmerülés időpontjában teljesítendők.

i)

A Rákosmente Kft. esetében a Sport divízió részére a 2020. évi támogatás első
ütemeként 25.000 E Ft átutalása 2020. január 31-ig teljesíthető. A közoktatási
intézmények üzemeltetésére nyújtott támogatás, a törvényi átszervezéshez kapcsolódó
személyi kifizetések megtérítése a kifizetés határidejében történhet meg.

j)

A Rákoshegyi Bartók Zeneház Közalapítvány 600 E Ft, a Csekovszky Árpád Művészeti
Közalapítvány 600 E Ft működési támogatásban részesíthető a 2020. évi költségvetés
terhére.
3. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. §-ban nem nevesített egyéb
feladatok esetében a 2019. évi kötelezettségvállalásnak megfelelően a 2020. évre áthúzódó
kiadásokat teljesítse.
4. §
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad
önkormányzati pénzeszközökért – a (2) bekezdésben foglaltak szerint – értékpapírt vásároljon,
vagy belföldi hitelintézetnél rövid lejáratú betétben helyezze el.
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(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § -ában meghatározott jogi
személy a fizetési számláján lévő szabad pénzeszközeit a fizetési számlához kapcsolódó
alszámlán lekötheti.
5.§
(1) Az önkormányzati valamint intézményi beruházásokra és felújításokra, árubeszerzésekre,
szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
rendelkezéseit valamint Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Közbeszerzési Szabályzata rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a beszerzés értéke eléri a
törvényben meghatározott értékhatárokat.
(2) A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásain belüli árubeszerzésekre és szolgáltatásokra a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseit valamint Budapest Főváros
XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata rendelkezéseit kell
alkalmazni, ha a beszerzés értéke eléri a törvényben meghatározott értékhatárokat.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az (1)-(2) bekezdés rendelkezései
szerint járjon el.
6.§
A Képviselő-testület a polgármester részére az 1-5. §-okban foglalt felhatalmazást az
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet hatályba lépésének időpontjáig, de
legkésőbb 2020. március 31. napjáig adja meg.
7. §
E rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba, és Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelete hatályba lépésével egyidejűleg, de legkésőbb 2020. március 31-én
hatályát veszti.
Budapest, 2019. december …..
dr. György-Rúzsa Ágnes
jegyző

Horváth Tamás
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2019. december …
dr. György-Rúzsa Ágnes
jegyző
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2.sz. melléklet
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője – a
jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével
felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségügyi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
A fentiek alapján vizsgálni kell a rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatását:
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
Az önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletét a jogszabályi előírások
megfelelése érdekében kellett megalkotni.
ab) környezeti és egészségügyi következményei:
A rendelet megalkotása sem környezeti sem egészségügyi hatást nem von maga után.
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket növelő hatása nincs.
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A rendelet megalkotásának szükségességét a Mötv. és az a) pontban foglaltakon felül a
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet, a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény rendelkezései teszik szükségessé.
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak,
többletfeltételeket nem igényel.
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3. sz. melléklet

INDOKOLÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló
…/2019. (……) önkormányzati rendeletéhez
Általános indokolás
A jogi szabályozás szükségességét alátámasztó szakmai okok és célok:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésének felhatalmazása
alapján az Önkormányzat az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, ha az önkormányzat a
költségvetési rendeletét a költségvetési év kezdetéig nem alkotta meg. A rendelet lehetővé teszi
az önkormányzat számára a bevételek beszedését és a kiadások előző évi szinten való teljesítését.
A jogi szabályozás várható hatásai:
A jogi szabályozás jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti és egészségügyi
következményekkel nem jár, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem jelentős.
Részletes indoklás
1. §
Általános képviselő-testületi felhatalmazást tartalmaz az önkormányzati bevételekre vonatkozóan.
2. §
Részletes képviselő-testületi felhatalmazást tartalmaz az Önkormányzat kiadásaira vonatkozóan.
3. §
Általános felhatalmazás az előző §-ban nem nevesített előirányzatokra vonatkozóan.
4. §
Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére vonatkozó felhatalmazást tartalmazza.
5. §
Az önkormányzati beszerzésekre, közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat határozza meg.
6. §
A felhatalmazás időbeli korlátait határozza meg.
7. §
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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Jogszabály-előkészítő nyilatkozat:
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM
rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerint az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó
indokolást - a jogszabály előkészítőjének az indokolásban kifejtett, erre vonatkozó álláspontja
alapján - nem kell közzétenni, ha a jogszabály jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása,
környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem
kimutatható. Nem javaslom az indokolás közzétételét.
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Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2019. (XII. ….) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretében
szociális alapellátást illetve gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények térítési
díjainak megállapításáról szóló 48/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 8. pontjában, valamint a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 114.§ában és a 115.§-ában, továbbá a gyermekek védelméről szóló és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29.§-ában és 147.§-ában foglalt felhatalmazás
alapján fenntartóként a személyes gondoskodás keretében a szociális alapellátást biztosító
intézmények térítési díjainak megállapításáról a következő rendeletet alkotja
1.§
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes
gondoskodás keretében szociális alapellátást illetve gyermekjóléti alapellátást biztosító
intézmények térítési díjainak megállapításáról szóló 48/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelete
(a továbbiakban: Ör.) 2.§ b)-f) pontjai helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„b) a Képviselő-testület az óvodában az étkezési térítési díjat 2020. február 1-jétől 450,Ft/nap összegben állapítja meg,
c) a Képviselő-testület az általános iskolai napköziben az étkezési térítési díjat 2020. február
1-jétől az 1-4. évfolyamon 565,- Ft/nap, az 5-8. évfolyamon 608,- Ft/nap összegben
állapítja meg,
d) a Képviselő-testület az általános iskolákban a menza térítési díját 2020. február 1-jétől az
1-4. évfolyamon 324,- Ft/nap, az 5-8. évfolyamon 348,- Ft/nap összegben állapítja meg,
e) a Képviselő-testület a gimnáziumban a menza térítési díját 2020. február 1-jétől az 5-8.
évfolyamon 348,- Ft/nap, a 9-13. évfolyamon 387,- Ft/nap összegben állapítja meg
f) a Képviselő-testület a nyári iskolai napközis táborban a térítési díjat 2020. február 1-jétől az
1-4. évfolyamon 617,- Ft/nap, az 5-8. évfolyamon 668,- Ft/nap összegben állapítja meg .”
2. §
E rendelet 2019. december 13. napján lép hatályba és 2019. december 14-én hatályát veszti.
Budapest, 2019. december …..
dr. György-Rúzsa Ágnes
jegyző
A rendelet kihirdetve: 2019. december …
dr. György-Rúzsa Ágnes
jegyző

Horváth Tamás
polgármester
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője – a
jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével
felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségügyi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
A fentiek alapján vizsgálni kell a rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatását:
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
Az önkormányzat 2020. február 1-től az élelmiszerárak emelkedése miatt a gyermekétkeztetés
nyersanyag normáját és ezzel egyidejűleg a térítési díjait változtatja.
ab) környezeti és egészségügyi következményei:
A rendelet megalkotása sem környezeti sem egészségügyi hatást nem von maga után.
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket növelő hatása nincs.
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A rendelet megalkotásának szükségességét a Mötv. és az a) pontban foglaltakon felül a
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet, a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény rendelkezései teszik szükségessé.
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak,
többletfeltételeket nem igényel.
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INDOKOLÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2019. (XII. ….) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodás keretében szociális alapellátást illetve gyermekjóléti
alapellátást biztosító intézmények térítési díjainak megállapításáról szóló
48/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás
A jogi szabályozás szükségességét alátámasztó szakmai okok és célok:
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 8. pontjában, valamint a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 92.§ában, 114.§-ában és a 115.§-ában, továbbá a gyermekek védelméről szóló és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29.§-ában és 147.§-ában
foglalt felhatalmazás alapján fenntartóként a személyes gondoskodás keretében szociális
alapellátást biztosító intézmények térítési díjainak módosításáról ezt a rendeletet alkotja. A
rendelettervezetben az óvodai, iskolai és gimnáziumi étkezések térítési díjak változnak 2020.
február 1-től.
A jogi szabályozás várható hatásai:
A jogi szabályozás jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti és egészségügyi
következményekkel nem jár, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem jelentős.

Részletes indokolás
1. §
A közoktatásban résztvevők térítési díjának változását tartalmazza 2020. február 1-től.
2. §
Hatályba léptető rendelkezés.
Jogszabály-előkészítő nyilatkozat:
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM
rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerint az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó
indokolást - a jogszabály előkészítőjének az indokolásban kifejtett, erre vonatkozó álláspontja
alapján - nem kell közzétenni, ha a jogszabály jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása,
környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem
kimutatható. Nem javaslom az indokolás közzétételét.
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