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       11. NAPIREND 

 
Ügyiratszám                              1/130-11/2016.            

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
a Képviselő-testület 2016. február 9. -i nyilvános ülésére 

 
Tárgy:  Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

a térítési díjakról szóló 2/2006.(III.1.) rendeletének 
módosítására javaslat.  
 

Előterjesztő: Tót Csaba  polgármester 
 

Előkészítő:  Molnár Erika vezető főtanácsos , pénzügyi és gazdálkodási 
ügyintéző 
 

Meghívottak:   
 

Előterjesztést látta:  
 
 
 
 
 
Döntéshozatal: 

 
…………………………. 
Dr. Gelencsér Ottó 
      jegyző 
 
 
A módosító rendelet megalkotásához  a megválasztott 
képviselők többségének „igen” szavazata szükséges 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
A vásárolt élelmezést előállító főzőkonyha üzemeltetője az élelmiszer előállítás költségeinek 
emelkedése miatt kérelmet terjesztett elő a térítési díjak változtatására. A térítési díjak 
módosítására legutóbb 2015. január 1. napjával került sor. A nyersanyagnorma és a térítési díj 
különbözetét önkormányzatunk nem tudja magára vállalni ezért szükséges a vonatkozó 
rendelet módosítása. 
 
A rendelettervezet kötelező előzetes hatásvizsgálatát a jogalkotásról szóló törvény alapján 
elvégeztük, annak megállapításait az alábbiak tartalmazzák. 
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Előzetes hatásvizsgálat 
 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 
 
1.) A rendelet-tervezet címe:  
Lesenceistvánd Község  Képviselő – testületének …/2016. (II...) önkormányzati rendelete az 
Önkormányzat saját bevételeinek alapjául szolgáló díjakról szóló 2/2006.(III.1.) rendelet 
módosításáról. 
 
2.) A rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:  
 
a) Társadalmi-gazdasági hatása: A tervezetnek társadalmi-gazdasági hatása nincs. 
 
b) Költségvetési hatása:  
A tervezetnek költségvetési hatása van Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2016. évi 
költségvetésére. A költségvetési egyensúly megteremtéséhez, a vásárolt élelmezés és a térítési 
díj közötti különbözet, önkormányzati kiegészítés csökkentése érdekében szükség van az 
óvodai és iskolai étkeztetés térítési díjainak kisebb emelésére. 
 
c) Környezeti, egészségi következményei:  
A tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs.  
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  
A tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása. 
 
e) Egyéb hatása: Nincs. 
 
3.) A rendelet megalkotásának szükségessége:  
A 2016. évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzatok meghatározása a tervezett 
bevételek és kiadások tükrében történt. 
 
4.) A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:  
Törvényességi észrevétel a rendelet módosítása nélküli térítési díj emelés esetén.  
 
5.) A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:  
a) személyi:   biztosítva 
b) szervezeti:   biztosítva 
c) tárgyi:   biztosítva 
d) pénzügyi:   biztosítva 
 
 
6.) Törvényességi észrevétel:  Nincs 
 
 
Dr. Gelencsér Ottó 
           jegyző 
 
Kérjük a Tisztelt képviselő-testületet , hogy az előterjesztést vitassa meg , és alkossa meg 
rendeletét a térítési díjakról szóló rendelet módosításáról. 
 
Lesenceistvánd , 2016. február 4. 
                                            
                          Tóth Csaba 

              polgármester      


