
Iktatószám: 155-112/2021. 

Ügyintéző: Tárkányi Ágnes 

Előterjesztés 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. november 30-i rendes nyílt ülésére. 

 

Tárgy: A szociális ellátásokról szóló 17/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Törvényességi Felügyeleti Osztály törvényességi felhivással élt az önkormányzat szociális 

ellátásokról szóló 17/2021. (IX.30.)  önkormányzati rendeletével szemben.  

A felhivásban kiemelt rendeleti részek legfőképp az egyes ellátásokhoz kapcsolódó 

fogalmak, ill. ellátások pontosítására vonatkoznak.   

A törvényességi felhívásban foglaltak alapján a képviselő-testületnek 2021. december 6-ig 

kell elfogadnia a módosított rendeletet. 

 

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a szükséges döntést 

hozza meg. 

 

A rendelet elfogadásához az Mötv. alapján minősített többség szükséges. 

 

Tordas 2021. november 22. 

 

          dr. Zay Andrea 

                jegyző 

 

Rendelet-tervezet 

 

Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (XII. 1.) önkormányzati 

rendelete 

Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 

17/2021. (IX. 30.) rendeletének módosításáról 

 

Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) 

bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a 132. § (4) 

bekezdés d) és g) 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: 

 

 

 

 

 

https://njt.hu/jogszabaly/1993-3-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/1993-3-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2011-189-00-00


ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján 

 

A tervezett jogszabály várható következményei:  

 

Társadalmi hatásai: A módosított rendelet társadalmi hatást nem von maga után. 

Gazdasági hatásai: A módosított rendelet gazdasági hatást nem von maga után. 

Költségvetési hatásai: A módosított rendelet költségvetési hatást nem von maga után. 

Környezeti következmények: A módosított rendelet környezeti hatást nem von maga után. 

Egészségügyi következmények: A módosított rendelet egészségügyi hatást nem von maga 

után.  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A módosított rendelet többlet adminisztratív 

terhet nem okoz. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége: A képviselő-testületnek eleget kell tennie a 

törvényességi felhivásban foglaltaknak, a rendeletet törvényi előirásoknak megfelelővé kell 

alakitani. 

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A hatályban lévő rendelet nem felel 

meg a törvényi előirásoknak. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: Rendelkezésre állnak. 

 

 

 

 


