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Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 16-ai testületi ülésére 
 
 
 
 

Tárgy: Az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2008. (V.15.) számú önkormányzati 
rendelet módosítása   

Előterjesztő:  Horváth Miklós polgármester 

Összeállította:  Dr. Görög István körjegyző, Nagy Kálmánné igazgatási ügyintéző 

Melléklet: Az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2008. (V.15.) számú önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 6/2009. (VII.17.) számú rendelet-tervezet 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2009. XXXV. 
törvény – az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintő módosításai körében – módosította az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi /a továbbiakban: ÁFA-törvény / 82. § (1) bekezdését, és az 
adó mértékét 2009. július 1-től – az addigi 20 % helyett – az adó alapjának 25 %-ában határozta meg.  
 
A szociális intézmények intézményi térítési díjának megállapítása, illetve módosítása – figyelemmel a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 114-119. §-ára – a fenntartó 
hatásköre.  
Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérség Társulási Tanácsa 2009. július 14-ei cáki ülésén 
jóváhagyta a szociális- és étkezési térítési díjak változásáról szóló előterjesztést, de a Tanács – 
figyelemmel a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 
7. § (1) bekezdésére – nem rendelkezik rendeletalkotási hatáskörrel, ezért a társulásban résztvevő 
települések képviselő-testületeinek kell módosítaniuk a szociális rendeleteiket.  
 
Fentiek alapján az 5 %-os forgalmi adó változás miatt szükségessé vált az egyes szociális ellátásokról 
szóló 5/2008. (V.15.) önkormányzati rendelet módosítása.  
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a jelen előterjesztés 
mellékletét képező módosító rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 

 
 
A szavazás módja: nyílt szavazás, a rendeletalkotáshoz – figyelemmel a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 15. § (1) bekezdésére – a Képviselő-testület minősített többségű /a 
megválasztott képviselők több mint felének/ szavazata szükséges. 
 
 
 
Velem, 2009. július 10. 
 
 
 
 
                                                                                      /: Dr. Görög István sk.:/   
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