Garrlb Ktizs6g Onkormdnyzata Polgirmester6tdl
3067 Gar:ih Pet6Ii utca 5.
telefon: 06-32/468-,185
e-mail: titkarsag@matraszolos.hu

El6terjeszt6s

^z

6tkeztet6s nyersanyagktilts6geir6l 6s t6rit6si dij616l

Tisztelt K6pvi sel6-testi.ilet

!

6s szocirilis ell6t6sokr6l sz6l6 1993. 6vi IlI. tdrv6ny (a tov6bbiakban:
Szoctv.) 2. $-a szerint a szociiilis ell6tAs felt6teleinek biztositiisa - az egydnek <inmaguk6rt ds
csal6djukdrt. valamint a helyi kdzdss6geknek a tagjaik6rt viselt felelossdgdn ttl - az iillam
kdzponti szerveinek 6s a helyi dnkormrlnyzatoknak a feladata.

A szoci6lis igazgatrisr6l

A Szoctv. 92. $ (1) bekezdds6ben kapott felhatalmazis alapjin az ugyanezen tdrvdny 59. $ (1)
bekezd6se 6s 62. $ (l) bekezd6s6ben meghatiirozott feladatk<irdben eljawa sziiks6ges az
6tkeztet6s nyersanyagk6ltsdgeir6l 6s t6rit6si dijar6l rendeletet alkotni.

Szoctv. 115. $ (1) bekezddse az intezm'nyi t6rit6si dij a szem6lyes gondoskodris kdr6be
tartoz6 szociflis elldtrisok ellen6rt6kek6nt meg6llapitott dsszeg (a tov6bbiakban: int6zmdnyi
tdrit6si dij). Az int6zm6nyi t6rit6si dijat a fenntart6 trfugydv riprilis 1-j6ig dllapitja meg- Az
intdzmdnyi tdrit6si dij dsszege nem haladhatj a meg a szolg6ltatdsi <inkriltsdget. Az int6zmenyi
t6rit6si dij 6v kdzben egy alkalommal, tamogatott lakhat6s esetdben k6t alkalommal
korrig6lhat6. Az int6zmdnyi tdrit6si dijat integdlt intdzmdny eset6ben szolg6ltatrisonkdnt,
szak6poftisi ktizpont eset6ben a szak6pol6si elkitrisra ki.ittin kell meghatiirozni, ilyen esetben az
rink6lis6g sz6mii6sa sordn a k<izds kcilts6gelemeket a szolgdltat6sonk6nti kcizvetlen kdltsdgek
arriurydban kell megosaani.

A

K6rem a Tisztelt K6pviselo-testtiletet, hogy az el6terjeszt6s alapjAn a rendelettervezetet
ttugyalja meg. majd dontrdn - 6tkeztetds nyersanyagkdlts6geir6l 6s t6ritdsi dijrir6l sztil6
rendelet megalkotrisrir6l.

Garitb, 2021. 6prilis 1 9.
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Gardb Ktizs6q Onkorm{nyzat K6pvisel6-testiilete
...../2021. (IV. ...) tinkorm6nvzati rendelete
az 6tkeztet6s nyersanyagkiilts6geir6l 6s t6rit6si dijrirril
Gar6b K<izsdgi Onkormiinyzat:inak Polg6rmestere a Korm6try riltal kihirdetett vesz6lyhelyzet
kihirdet6s6r5l 6s a vesz6lyhelyzeti int6zked6sek hat6lybal6pds6rol sz6l6 2712021. (1. 29.) Korm.
rendeletszerinti. az 6ler ds vagyonbiaons6got veszdlyeztet6 tdmeges megbetegeddst okoz6 SARSCoV-2 koronavirus-viliigj6rvdny k<ivetkezm6nyeinek elharitiisa, a magyar 6llampolg6rok
eg6szs6g6nek 6s 6let6nek meg6v6sa 6rdek6ben elrendelt veszdlyhelyzet, illetve a
katasztr6favddelemrol ds a hozzir kapcsol6d6 egyes trirvdnyek m6dositdsrir6l sz6l6 2011. dvi
CXXVIII. tcirv6ny 46. $ (4) bekezdds 6ben biztositott jogkrirrimben, az Alaptdrv6ny Cikk (1)
bekezd6s a) pontjdban meghatiirozott feladatkrir6ben eljirva, a szoci6lis igazgat6sr6l 6s szociiilis
ell6t6sokr6l s2616 1993. dvi III. tdrv6ny 115. I -6ban, illetve Magyarorsz6g helyi cinkormdnyzatair6l
sz6l6 2011. dvi CLXXXIX. tdrv6ny 13. $ (1) bekezdds 8. pontj6ban meghatiirozott feladatkdrdben
eljtiLrva a kdvetkez<iket rendeli el:
Nyersanyagkiilts69 (norma)

1.$
(1) Szocialis dtkezds 1 adagrajut6 nyersanyagkrilts6gdnek AFA-val emelt dsszege 926,02 Ft
(2) . Az dnkrlltsdg a L sziimf mell9kletben kertilt meghat:iLroziisra.

T6rit6si dijak
2.S
(1) Az 6tkezdst ig6nybe vev6k 6ltal fizetend6 napi tdrit6si dijak:
(2) A szocirilis 6tkezds szemdlyi t6ritdsi dija az 2. szrimt melldkletben meghatitrozott jdvedelmi
kateg6ri6k szerint meg6llapitott dij.

2616 rendelkez6s

3.S
Ez a rendelet 2021. 6prilis

.....6

en ldp hatrilyba.

4.$
Jelen rendelet hatrllyba l6p6sdvel egyidejrileg hat6lyrit veszti Gardb Kdzsdg Onkormri'nyzata
Kdpvisel6-testiilet6nek az 6tkeztet6s nyersanyagkdltsdgeir<il 6s t6rit6si dijar6l sz6l6 612020.(YI.1 .)
6nkormiinyzati rendelete.

Garib. 2021. riprilis .....
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Gardb Ktizs6s Onkormrinvzat K6nv isel6-testiilete
6/2021. (Iy. t9 ) iinkormdnyzati rendelete
az 6tkeztet6s nyersanya gktilts6geirdl 6s t6rit6si dij 6rril
Gar5b K<izsdgi Onkormiinyzat6nak Polgdrmestere a Korm6ny 6ltat kihirdetett veszdlyhelyzet
kihirdet6s6rol ds a veszdlyhelyzeti intdzked6sek hatrilybaldpds6r<il sz6l6 2712021. (I. 29.) Korm.
rendeletszerinti, az 6let 6s vagyonbiztons6got vesz6lyeztet6 tdmeges megbeteged6st okoz6 SARSCoV-2 koronavirus-viliigj6rvdny kdvetkezm6nyeinek elhriLritdsa, a magyar rillampolg6rok
eg6szs6g6nek 6s 6let6nek meg6v6sa 6rdek6ben elrendelt vesz6lyhelyzet, illetve a
katasztr6favddelemr6l ds a hozzi kapcsol6d6 egyes tdrvdnyek m6dosit6s6r6l sz6l6 2011. 6vi
CXXVIII. t6rv6ny 46. $ (4) bekezd6s 6ben biztositoft jogkdrrimben, az Alaptcirv6ny Cikk (1)
bekezdds a) pontj6ban meghatdrozott feladatk<ir6ben elj6rva, a szoci6lis igazgatrisr6l 6s szoci6lis
ellltrisokr6l s2616 1993. 6vi IIL t<jrv6ny 115. $ -6ban, illetve Magyarorsz6g helyi dnkormrinyzatair6l
sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. t6rv6ny 13. $ (1) bekezd6s 8. pontj6ban meghat6rozott feladatkdr6ben
eljrirva a kdvetkez6ket rendeli el:

Nyersanyagktilts6g (norma)

l.s
(1) Szocirilis 6tkez6s 1 adagra jut6 nyersanyagkcilts6gdnek AFA-val emelt <isszege 926,02 Fr
(2) . Az 6nkcilts6g a 1. sz6mi mell6klet6en keriilt meghat6roziisra.

T6rit6si dijak
2.S
(1) Az dtkez6st igdnybe vev6k riltal fizetend6 napi t6rit6si dijak:

(2) A szoci6lis 6tkez6s szemdlyi t6ritdsi dija az 2. sz6mri mell6kletben megharitrozott j<ivedelmi
kateg6riSk szerint megdllap(tott dij.

Zirri

rendelkez6s

3.$
Ez a rendelet 2021. 6prilis 20-6n l6p hat6lyba.

4.S
Jelen rendelet hat6lyba l6pds6vel egyidejrileg hatrilydt vesai Gar6b K<izsdg Onkormrhyzata
K6pvisel6-testiiletdnek az 6tkeztet6s nyersanyagkdlts6geirdl 6s t6ritdsi dijar6l sz6lo 612020.(YlI.1.)
<inkormrinyzati rendelete.

Carttb, 2021,. 6prilis I 9
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CARAB KOZSEG ONTORUANYZATE

ONrorrsEcsZAMiTAS A2021. EVITERITESI DiJ MEGALLApirAsAuoz
A szociiilis igazgat6sr6l 6s a szociillis elliitdsokr6l sz6l6 1993. 6vi III. tdrvdny 115.$. (l) bekezddse
alapjin: az intdzmdnyi t6rit6si dij a szemdlyes gondoskodris kdr6be tartoz6 szoci6lis elliitiisok
ellendrtdkek6nt megrillapitott osszeg (a toviibbiakban: int6zmdnyi t6rit6si dij). Az int6zmdnyi t6ritesi
dijat a lenntart6 trirgydv riprilis f -ig rillapitja meg. Az intdzmdnyi t6ritdsi dij dsszege nem haladhatja
meg a szolg6ltatiisi 6nk6lts6get. Az int6zmdnyi tdritdsi dij dvkdzben eg.v alkalommal korrig6lhat6

rib

Kiizs6g Onkorminyzata
Szoci{lis 6tkeztet6s iinkiilts6g sz6mitisa 2021.6vr e
Ga

Mutat6k

Megnevezds

Etkezdsi adat

1

f6 * 251 naP: 251 adag

Tervezett szol giltatdLs. onk<ilts6g kisz6llit6s
n6lkiil

2021. 6v tervez6s alapjrin: 300.000-Ft

Egy elkitottra jut6 dves szolgeltatrisi

300.000-FV 1 16:300.000-Ft

Egy ellritottra jut6 napi szolgdltatrisi

cinkdltsdg
dnk6lts6g

Tiimogatiis osszege
Egy ell6tottrajut6 6ves tiimogatdsi

dsszege

300.000-Ft/251 nap:1195,22-Ft
l 16 + 67.570-Ft:67.510-Ft

67.570-Fr

cisszeg 67 .570-Ftl25l nap: 269,20 Ft
Egy ellritottra jut6 napi tdnyleges onkdltsdg 1195,22-Ft - 269.20-Ft- 926,02 Ft
Egy ell6tottra jut6 napi tamogat6si

2021. 6vi szolgiiltat6s onkdlts6ge: 926,02
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2. szimi melldklet

A szoci6lis dtkez6s

6regs6gi
nyugdijminimum

ds ebddkihord6s szemdlyi t6ritdsi

Onkormiinyzat 6ltal fizetett szem6lyi
tdritdsi hozzSjrirul6s %-a

dija

Af6val ndvelt szem6lyi tdrit6si

dt

200%-ig

50%

300 FVadag

)orNal

0%

600 FVadag

(Ft/adag)

Altrlrioo. indokol:is

A szociiilis igazgat6sr6l 6s szocirilis ell6t6sokr6l sz,6l,6 1993.6vi III. t<irv6ny 92.$ (1) bekezddse
alapjhn a fenntart6 dnkorm6nyzat a szemdlyes gondoskod6st nyujt6 ell6t6sok6l, azok
ig6nybev6tel6r<il, valamint a f-rzetend6 t6rit6si dijakr6l rendeletet alkot.

A gyermekek v6delm6r6l 6s a gyrimiigyi igazgatrisr6l sz6lo 1997. 6vi XXXI. tdrv6ny 29.$ (1)
bekezd6se alapj6n a helyi dnkormrinyzat a szem6lyes gondoskod6st

nytjt6 ell6t6sok formiiir6l, azok

ig6nybev6tel6rril, valamint a tlzetend6 t6rit6si dij16l rendeltet alkot.

A szem6lyes gondoskodrlst nyrijt6 szocirilis elkitrisok t6rit6si dij616l sz6l6 2911993. (II. 17.) Korm.
rendelet (tov6bbiakban: Tr.) 2.$ (1) bekezd6se 6rtelmdben a fenntart6 a szem6lyes gondoskod6s
kordbe tartoz6 szocirilis etkit6s6rt t6rit6si dijat (a tov6bbiakban: int6zm6nyi t6rit6si dij) rillapit meg.
A Tr. 3.$ (4) bekezd6se 6rtelm6ben az irtdzmenyi t6rit6si dijat ds a szemdlyi t6rit6si dijat az 1 6s 2
forintos cimletii 6rmdk bevon6sa kdvetkea6ben sztiks6ges kerekit6s szabiilyair6l sz6l6 2008. 6vi
III. tdrv 6ny 2. S-anak megfblel6 m6don kerekitve kell meghatarozni.

R6szletes

indokolis

1.9-2. g-hoz

A helyi 6nkorm:inyzat

rendeletben szabiiyozza az 6tkeztet6si nyersanyagnormiikat 6s tdrit6si
dijakat. A t6rit6si dijak a kerekit6si szab6lyok figyelembe v6te[6vel kertilnek meghat6rozS,sra.
3.$-4. $-hoz
Hatrilyba l6ptet<i 6s hatrilyon kiviii helyez6 rendelkezest tartalmaz.

2

EL6ZETES HATASVIZSGAI,AT
Gar:ib Ktizs6g Onkorrninyzata Pol96rmester6nek az 6tkeztet6s nyersanyagktilts6gei161 6s
t6rit6si diiir6l sz6l6
6/202 1.(IV.19.) tinkorminyzati rendelet6hez

A jogalkotriLsr6l sz6l6 2010. 6vi CXXX. tcirv6ny 17.-$-a szerint a jogszab5lyok eltlk6szft6se sordn
elozetes hatSsvizsgilat elvdgz6s6vel kell felmdrni a tervezett jogszabrily valamennyi jelent6snek it6lt
hatiisiit, a szabrilyozis v6rhat6 krivetkezm6nyeit.

Az el<izetes hatrisvizsg6lat megillapitSsai a rendelet-tervezet eset6ben az al6bbiak:
1.

Tirsadalmi hat{sok: Az dtkezdsi-terit6si dij

2. Gazdzsitgi, kdlts6gvet6si hatisok: A

emel6senek tirsadalmi hat6sa nincs.

rendelet megalkot6siinak gazdasigi, k6lts6gvet6si hatiisa

abban az esetben, ha az eloterjesztds szerinti tartalommal fogadja el a k6pviselo-testiilet, nem
mutathat6 ki.

3.

Kiirnyezeti 6s eg6szs6giigyi kiivetkezm6nyek:

A

rendelet megalkot6s6nak komyezeti-

egdszs6giigyi kdvetkezm6nye nincs.

4. Adminisztrativ terheket befoly:isol6 hat{sok: A rendelet megalkot6sinak adminisztrativ terhet
befbly6sol6 hat5sa nincs.

5. A

jogszabrily megalkotisinak sziiks6gess6ge,

a jogalkotis elmaradisinak

virhat6

ktivetkezm6nyei: Legut6bb 2020-ben Sllapitotta meg a k6pviselo-testiilet a tdritdsi dijakat, melyen
v6ltoztatni nern indokolt.
6. A jogszabrily alkalmazis{hoz sziiks6ges szem6lyi, szervezeti,

A

tirgyi

6s

p6nziigyi felt6telek:

jogszab5ly alkalmaz6sdhoz sziiksdges szemdlyi, szervezeti, tergyi 6s pdnziigyi feltdtelek

M6trasz6l6si Kozcis Onkormiinyzati Hivataln6l rendelkez6sre 6llnak.

Mdtraszolos. 2021 . fprilis 19.
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