Kiegészítés a 13. napirendi ponthoz:

Javaslom, hogy a kedvezményes üdülési lehetőség igénybe vevői az étkeztetés
során választhassanak, hogy napi háromszori étkezést, vagy csak reggelit vagy,
ebédet, vagy vacsorát kérnek. Az étkezések díját ennek arányában részenként is
lehetne fizetni.
Javaslom, hogy a határozati javaslatban a fizetendő térítési díjak táblázata
egészüljön ki az alábbi sorral:
Az napi étkezés részenként is igénybe vehető.

Tekintettel arra, hogy a szociális üdülésért fizetendő díjakat a szolgáltatás piaci
áránál, illetve az önköltségi áránál alacsonyabb mértékben állapítja meg a
Képviselőtestület, javaslom ezt a lehetőséget szerepeltetni a szociális
rendeletben így szociális ellátási rendszer keretében történhet meg ennek a
finanszírozása.
Az önkormányzati rendelet tervezetének előzetes hatásvizsgálata:
1. A tervezett önkormányzati rendelet várható
költségvetési hatásai:
A rendelettervezet költségvetési hatása nem számottevő.

társadalmi,

gazdasági,

2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt, illetve egészségügyi
hatásai nincsenek.
3. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló
hatása:
A rendeletben foglaltak adminisztratív többletterhet nem jelentenek.
4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A szabályozás alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosítottak.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei:
A Rendelet módosítása a szociálisan rászorulók számára pozitív hatással jár.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletmódosítás
elfogadására.

Kiss Béla
alpolgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
________/2015. (____) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról szóló 8/2015.(II.20.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete , a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2)
bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §ában, 32.§ (1) b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45 §-ában, 48. § (4)
bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, 134/E. §-ában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el.
1.§
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról
szóló 8/2015.(II.20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §
szakasza kiegészül az alábbi (5) bekezdéssel:
„(5) A Képviselőtestület évente a tárgyévi költségvetés terhére
pályázatot hirdethet hátrányos helyzetű dombóvári lakosok részére
kedvezményes üdülési lehetőség igénybevételére, melynek feltételeit a
Képviselőtestület határozatban állapítja meg.”
2. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

A rendelettervezet egyes szakaszaihoz az alábbi indokolás kapcsolódik:
1. §
A Rendelettervezet ezen szakasza bevezeti a szociális ellátó rendszer keretébe a
kedvezményes üdülési lehetőséget.
2. §
A rendelettervezet hatálybalépéséről rendelkezik.

