
Bokor Kiizsdg Onkormdnyzata polg{rmester€t6l
3066 Bokor, Szabadsrig [t 14.

telefon: 321468-485
e-mail: titkarsag@matraszolos.hu

EI6terjeszt6s

az 6tkezter6s nyersanyagktilts6geir6l 6s t6rit6si dij616l

Tisaelt K6pvisel6-testiilet!

A szociiilis igazgal{srfl6s szocidlis ell6trisokr6l sz6l6 1993. 6vi III. t6rv6ny (a tov6bbiakban:
Szoctv.) 2. $-a szerint a szoci6lis elldtas felt6teleinek biaositiisa - az egy6nek 6nmaguk6rt 6s
csalddjukdrt, valamint a helyi kdz<issdgeknek a tagiaik6rt viselt felel6ssdgdn tul - az rillam
kdzponti szerveinek ds a helyi 6nkormrinyzatoknak a feladata.

A Szoctv. 92. S (1) bekezd6s6ben kapott felhatalmazris alapj rin az tgyanezen tdrv6ny 59. $ (l)
bekezd6se ds 62. $ (1) bekezdds6ben meghatarozott feladatkdr6ben eljdrva sziiksdges az
6tkeztetds nyersanyagkdlts6geir6l 6s t6rit6si dij616l rendeletet alkotni.

A Szoctv. 115. $ (1) bekezd6se az intezmenyi t6ritdsi dij a szemdlyes gondoskod6s kdr6be
tartozri szocirilis ellet6sok ellendrt6kek6nt meg6llapitott dsszeg (a tov6bbiakban: int6zm6nyi
tdrit6si dij). Az intdzm6nyi t6rit6si dij at a fenntart6 targy6v riprilis l-jdig dllapitja meg. Az
int6zm6nyi t6rit6si dij dsszege nem haladhatja meg a szolg6ltat6si 6nkdlts6get. Az int6zm6nyi
t6rit6si dij 6v kcizben egy alkalommal, tAmogatott lakhat:is eset6ben k6t alkalommal
konigrilhat6. Az intdzm6nyi t6rit6si dijat integr6lt int6zmdny esetdben szolgriltat6sonkdnt,
szakripol6si kdzpont eset6ben a szak6pol6si ellAtesra kiildn kell meghatarozni, ilyen esetben az
6nkrilts6g szSmitrisa sordn a kcizcjs kdltsdgelemeket a szolg6ltatrisonk6nti kdzvetlen k6lts6gek
arrinyriban kell megosztani.

K6rem a Tisztelt Kdpvisel6{estiiletet, hogy az el6terjeszt6s alapjdn a rendelettervezetet
trirgyalja meg, majd ddntsdn az 6tkeztet6s nyersanyagk6lts6geirol 6s tdrit6si dijrir6l sz6t6
rendelet megalkotrls616l.
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Bokor Ktizs6g 6nkorminvzata K6rrvisel6-testiilet6nek
..12021.(III. ii n ko rm6 nvzati re n d elete

az 6tkeztet6s nyersanyagktilts6gei161 6s t6rit6si dijiml

Bokor Krizs6gi Onkormanl zatdnak Polgdrmestere a Kormiinl' 6ltal kihirdeteft veszdlyhell-zet
kihirdetesdrol ds a vesz6ll hell-zeti int6zkedesek hatalybaldpds6rol s261o2712021. (1. 29.) Komr.
rendelet szerinti. az 6let- 6s vagyonbiztonsigot veszdlyezteto tomeges megbeteged6st okoz6 SARS-
CoV-2 koronavims-vil6gjininy kovetkezrndn.veinek elh5ritasa, a magyar rillampolgarok
eg6szs6genek ds 6letdnek rneg6visa 6r'dek6ben elrendelt vesz6lyhelyzet- illetve a

katasztr6fhv6delemrol ds a hozzi kapcsol6d6 egyes trirv6nyek m6dositis6r6l sz6l620ll. 6vi
CXXVIll. tdrv6ny 46. $ (4) bekezd6sdben biztositott jogkorrimben, az Alaptorv6ny 32. Cikk (l)
bekezd6s a) pontj6ban meghatrrozott feladatkdr6ben elj6rva. a szoci6lis igazgat6sr6l 6s szoci6lis
elLitrisokr6l sz6l6 1993. 6vi 1li. tdrv6ny 115. $-lban, illewe Magyarorszrig helyi dnkormenyzatair6l
sz6l620ll. dvi CLXXXIX. tdrv6ny 13. $ (l) bekezd6s 8. pontjiban meghat6rozott feladatk<irdben
eljirva a kcivetkezoket rendeli el:

1.$

Nyersanyagkiiltseg (norma)

( I ) Szocirllis 6tkezds I adagra jut6 nyersanyagk<ilts6g6nek AFA-val emelt osszege 1005.70 Ft/nap

Az dnkolts6g a 2. szdm mell|klelben keriilt meghatirozisra.

2.$

T6rit6si diiak

( I ) Az 6tkez6st igdnybe vev6k riltal fizetend6 napi tdrit6si dijak:

a) A szociSlis 6tkez6s szem6lyi t6rit6si dija az l.szdm melldkletben meghaterczott j<ivedelmi

kateg6ri6k szerint meg6llapitott dij.

3.S

Zi16 rendelkez6s

A rendelet 2021 . riprilis I -6n l6p hat6lyba.

4.$

Jelen rendelet hatflyba t6p6sdvel egyidejiileg hatiilyit vesai Bokor Kozsdg Onkormdnyzata

K6pviselo-testiilet6nek az 6tkeztet6s nyersanyagkdlts6geir6l 6s t6rit6si dijrir6l sz6l6 512020.(Yll.7.)

<inkorminyzati rendelete.

Bokor, 2021 . m6rcius ... . ...
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Bokor Kiizs6s dnkorminyzat K6pvisel6-testiilete
4 12021. fill. 31.) tinkormdnvzati rendelete

az 6tkeztet6s nyersanyagktilts6geir6l 6s t6rit6si dijd16l

Bokor Kdzsdgi Onkorm6nyzatrinak Polg5rmestere a Kormilny altal kihirdetett veszdlyhelyzet
kihirdetdsdr6l 6s a veszdlyhelyzeti int6zked6sek hatrilybal6p6s6rdl sz6l6 2712021. (1. 29.) Korm.
rendelet szerinti , az 6let- 6s vagyonbiAonsrigot vesz6lyeztet6 t6meges megbeteged6st okoz6 SARS-
CoV-2 koronavirus-viliigjrirvriny k<ivetkezm6nyeinek elhriritasa, a magyar dllampolg6rok
eg6szs6g6nek 6s 6let6nek meg6v6sa 6rdek6ben elrendelt veszdlyhelyzet, illetve a
katasztr6fav6delemr6l 6s a hozzi kapcsol6d6 egyes tdrvdnyek m6dosit6sriLr6l sz6l6 2011. dvi
CXXUII. tiirv6ny 46. $ (4) bekezd6s6ben biztositott jogkdrdmben, az Alaptdrv6ny 32. Cikk (1)
bekezdds a) pontjriban meghat6rozott feladatkdr6ben elj6rva, a szoci6lis igazgat6sr6l 6s szoci6lis
ell6t6sokr6l sz6l6 1993. 6vi III. t6rv6ny 115. $-6ban, illewe Magyarorszrig helyi <inkormiinyzatair6l
sz6l6 2011. dvi CLXXXIX. t6rv6ny 13. $ (1) bekezd6s 8. pontjriban meghat6rozott feladatkdr6ben
eljdrva a kdvetkezoket rendeli el:

l. Nyersanyagkiilts6g (norma)

(l) Szoci6lis 6tkezds 1 adagrajut6 nyersanyagkdlts6g€nek AFA-val emelt dsszege 1005,70 Ft/nap

(2) Az 6nktilts6g a 2. szrim melldkletben keriilt meghatrirozrisra.

2. T6rit6si dijak

2.$

(l) Az dtkez6st igdnybe vev<ik riltal fizetendo napi t6rit6si dijak:

(2) A szocirilis 6tkez6s szem6lyi t6ritdsi dija az l. szdmi melldkletben meghatirozott jdvedelmi
kateg6ri6k szerint megiillapitott dij.

3. Z6rti rendelkez6s

3.S

Jelen rendelet hatriLlyba l6p6s6vel egyidejrileg hat6lyrit veszti Bokor K6zs6g Onkorm6nyzata
K6pvise16+estiiletdnek az 6tkeztet6s nyersanyagkdltsdgei16l ds tdritdsi dtA16l szttl6 5/2020.(YIl.7.)
rinkormdnyzati rendelete.

Ez a rendelet 2021 . riprilis 1-jdn t6p hatrilyba.

Bokor. 2021. mrircius 3 1 .
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l. sz6mri mell6klet

A szociSlis dtkez6s 6s eb6dkihordris szem6lyi t6rit6si dija

I, 28.500 Ft -ig

I 60.001 Ft 70.000 Ft kozdtl 350 Ft

IV

Meqieqyz6s: az <isszegek ajelenleg alkalmazott dijat mutatjrik, 6s ehhezjdn m6g 20 Ftlnap sz6tlitasi

dij.

0Fr

28.501 Ft - 60.000 Ft kozott 260 Ft

70.001 Ft - 85.000 Ft kdzott 395 Ft

85.001 Ft loldtt 435 Ft

Jor edelemkategoridk a7. ellatotr hari At'dral no\eh szem6l)ileritdsi
Katesona' dtlagos jiivedelme alapjiin dij (Ft/adag)

II.



&.szami mell6klet

Bokor Ktizs6g Onkorminyzata
Szociilis 6tkeztet6s tin kti lts6g szi mitisa 202 l.6vr e

Megnevez6s Mutat6k

Etkezdsi adat 3 f6 * 251 nap: 753 adag

Tervezett szolgriltat6s, 6nkdlts6g kiszrillitris
ndlkiil

2021. dv tervez6s alapj an: 960.000-Ft

Egy ell:itottrajut6 6ves szolg6ltat6si <lnk6lts6g 960.000-Ft/ 3 fo:320.000-Ft

Egy ell6tottra jut6 napi szolgriltatrisi <inkdltsdg 320.000-Ft125l nap= 1274.90-Ft

T6mogatiis 6sszege 3 fo * 67 .5'.70-Ft: 202.710-Ft

Egy ellritottra jut6 6ves triLrnogatdsi dsszege 67.570-Ft

Egy ellritottra jut6 napi temogat{isi osszeg 67 .570-Ftl251 nap: 269.20 Ft

Egy ell6tottra j ut6 napi t6nyleges 6nkcilts6g 1274.90-Ft - 269.20-FF 1005.70 Ft

2021. 6v i szolg6ltatas dnkdltsdge: I 005.70 FVadag

Kelt: Bokor, 2021. 6v mrircius h6 31 nap
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INDOKOLAS

Bokor Ktizs6g Onkorm:lnyzata K6pvisel6- testiilet6nek az 6tkeztet6s nversanyagktilts6gei161 6s

t6rit6si dij:i16l sz6l6
5/202 f . ([I.31.) tinkorminyzati rendelet6hez

Altatinos indokol:is

A szociSlis igazgatisr6l 6s szociSlis ellit6sokr6l sz6l6 1993.6vi III. t6rv6ny 92.9 (1) bekezddse alapjriLn

a fenntart6 dnkorm6nyzat a szemdlyes gondoskod6st nyrijt6 ell6tesokr6l, azok igdnybev6tel6rol,
valamint a fizetend6 t6ritdsi diiakr6l rendeletet alkot.
A gyermekek v6delm6rol ds a gyrlmiigyi igazgatSsr6l sz6l6 1997. 6vi XXXI. tdrvdny 29.$ (l)
bekezd6se alapjin a helyi dnkorminyzat a szemdlyes gondoskodest nyfjt6 ell6t6sok formiiir6l, azok
ig6nybev6tel6rol, valamint a fizetendo t6rit6si dijr6l rendeltet alkot.
A szemdlyes gondoskodast nytjt6 szocirilis ell6trisok tdritdsi dij6r6l sz6l6 29/1993. (lI. 17.) Korm.
rendelet (tov6bbiakban: Tr.) 2.$ (1) bekezd6se 6rtelm6ben a fenntart6 a szemilyes gondoskodis
k6r6be tartoz6 szoci6lis elt5t6s6rt t6rit6si dijat (a tov5bbiakban: int6zm6nyi t6rit6si dij) 6llapit meg.
A Tr. 3.$ (4) bekezddse 6rtelm6ben az int6zm6nyi tdritdsi dijat 6s a szemdlyi t6rftdsi dijat az I €s 2
forintos cimletii 6rmdk bevonSsa kcjvetkeztdben sztiks6ges kerekit6s szabrilyair6l sz6l6 2008.6vi III.
torv6ny 2. $-inak megfelel6 m6don kerekitve kell meghatrirozni.

R6szletes indokoLis

l.$-2. $-hoz

A helyi iinkormiinyzat rendeletben szabi.lyozza az 6tkeztet6si nyersanyagnorm6kat 6s t6ritdsi dijakat
A t6rit6si dijak a kerekit6si szabrilyok figyelembe vdtel6vel keriilnek meghataroz6sra.

3. $-4. $-hoz

HatAlyba ldpteto 6s hatilyon kiviil helyezo rendelkezdst tartalmaz



ELOZETES HATASVIZSGALAT

Bokor Ktizs6g Onkorm{nyzata Polg6rmester6nek az 6tkeztet6s nyersanyagktilts6gei161 6s t6rit6si
dij6rol sz6l6

4/202f .([I.3 l.) tinkorminyzati rendelet6hez

A jogalkotrisr6l sz6l6 2010. 6vi CXXX. tiirv6ny 17.-$-a szerint a jogszab6lyok elok6szitdse soren
el6zetes hatSsvizsgilat elv6gzds6vel kell felm6rni a tervezett jogszabiily valamennyi jelentosnek it6lt
hatris6t. a szabSlyoz6s v6rhat6 ktivetkezm6nyeit.

Az elozetes hat6svizsgS.lat megrillapitrisai a rendelet-tervezet eset6ben az al6bbiak

1. Tirsadalmi hatdsok: Az 6tkezdsi-t6rit6si dij emel6s6nek tirsadalmi hatisa nincs.

2. Gazdasfgi, kiilts6gvet6si hat6sok: A rendelet megalkotrisSnak gazdasigi, kdlts6gvet6si hatSsa

abban az esetben, ha az el6terjesz6s szerinti tartalommal fogadja el a k6pviselo-testiilet, nem
mutathat6 ki.

3. Ktirnyezeti 6s eg6szs6giigyi ktivetkezm6nyek: A rendelet megalkot5s6nak kdmyezeti,
eg6szs6gtigyi k<ivetkezm6nye nincs.

4, Adminisztrativ terheket befoly6sol6 hatisok: A rendelet megalkotisinak adminisztrativ terhet
befolydsol6 hatdsa nincs.

5. A jogszabily megalkotdsinak sziiks6gess6ge, a jogalkotis elmaradisinak virhat6
kiivetkezm6nyei: Legut6bb 2020-ben ,llapftotta meg a kdpviselo-testiilet a t6rit6si dijakat, melyen
v6ltoztatni nem indokolt.

6. A jogszabily alkalmazis{hoz sziiks6ges szem6lyi, sze ezeti, t6rgyi 6s p6nziigyi felt6telek:

A jogszab6ly alkalmaz6srihoz sziiksdges szem6lyi, szervezeti, t6rgyi 6s p6nziigyi felt6telek a

M6trasz6losi Kdz<is Onkorminyzati Hivatalniil rendelkez6sre 6llnak.

Mritrasz6l6s. 2021. mircius 3l

Mrirkus S6ndor
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