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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 30/2015.(VII.31.)
önkormányzati rendeletét az elmúlt évben többször is felülvizsgálta és egységes szerkezetben
fogadta el, amely egyrészt a szociális támogatási formák átalakítása miatt vált szükségessé,
másrészt jogszabályi követelményeknek tettünk eleget.
Jelen esetben a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban Sztv.) változásai miatt a személyes gondoskodást nyújtó ellátások fejezetén
belül szükségesek a változtatások.
Néhány szabályozás indokolatlanná vált, emiatt teljes egészében változik a 22. §, amely a
szociális segítés és személyi gondozás feltételeit tartalmazza. Ezt a rendelkezést az egyes
szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXVI. törvény
21. §-ának szabályozása indokolja. Szükséges továbbá a 23. § (4) bekezdés g) pontját
hatályon kívül helyezni.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Sztv.) 92. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdés f) pontja alapján a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó
önkormányzat rendeletet alkot. A térítési díj megállapítására vonatkozó szabályokat a Sztv.
és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17)
Kormányrendelet, valamint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016.
évi XC. törvény tartalmazza.
A Sztv. 115. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az intézményi térítési díj a személyes
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg
(továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjak megállapítását a
fenntartóra bízza a szociális törvény, tárgyév április 1-jéig kötelezővé teszi az önköltség
dokumentálását.
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A hatályos jogszabály értelmében az intézményi térítési díj legnagyobb mértéke nem
haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget, ugyanakkor lehetőséget biztosít alacsonyabb
mértékű díj megállapítására. A Sztv. 115/A. §-a pedig felsorolja azokat a szolgáltatásokat,
amelyeket térítésmentesen kell biztosítani, így a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatást,
a népkonyhán történő étkeztetést, a családsegítést, a közösségi ellátásokat, az utcai szociális
munkát, a hajléktalan személyek részére a nappali ellátást, az éjjeli menedékhelyen biztosított
ellátást, a hajléktalan személyek esetében az ellátás keretében kizárólag szállás- és
tisztálkodási lehetőséget.
A fenti jogszabály alapján történő intézményi térítési díj számítási mód a fenntartók számára
rugalmasabb térítési díj megállapítást tesz lehetővé, másrészt hangsúlyosabbá teszi az
öngondoskodás elvének érvényesülését azok esetében, akik jövedelmi és vagyoni helyzetük
alapján erre képesek.
Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat
szolgáltatásonként kell meghatározni, az önköltség számítása során a közös költségelemeket a
szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.
Jelen rendelet-tervezet a térítési díjak emelését nem tartalmazza.
2016. évtől a házi segítségnyújtás térítési díj megállapításánál külön kell bemutatni a szociális
segítés és személyi gondozás önköltségét és térítési díját. A két szolgáltatás önköltségszámítása a 2016. évben igénybe vett órák alapján került felosztásra. A javasolt térítési díj
mindkét tevékenységnél azonos összeggel került meghatározásra, mivel a gondozást végző
munkatársak azonos képzettséggel és bérezéssel látják el a feladatot. A javaslatban az
öregségi nyugdíjminimum 100 %-a, vagy az alatti jövedelem esetén továbbra is
térítésmentesen vehető igénybe mindkét tevékenység.
A szociális étkeztetés szolgáltatásnál a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 30/2015.
(VII.31.) önkormányzati rendelet 10. §.-ában felsorolt kedvezményre jogosultak
étkezésenként bruttó 100,-Ft támogatásban részesülnek. A házi segítségnyújtásra jogosultak a
térítési díjból 50 %-os kedvezményben részesülnek.
Az érvényben lévő intézményi térítési díjakat a Képviselő-testület a 30/2015. (VII.31.) számú
önkormányzati rendeletével hagyta jóvá. Az intézményi önköltségeket – a 2016. évi tervezési
adatok alapján -, az előterjesztés 1. számú táblázata, a javasolt intézményi térítési díjakat az
előterjesztés rendelet-tervezetének 1. számú melléklete tartalmazza.
A rendelet-tervezetben szereplő térítési díj alkalmazásának időpontjaként 2017. április 1.
jelölhető meg, mivel a Sztv. 115.§ (4) szerint „ha az ellátott, törvényes képviselője vagy a
térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét, illetve annak csökkentését
vagy elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz
fordulhat”. Tehát a jogorvoslat lehetőségét a személyi térítési díj meghatározását követően
meg kell teremteni.
Az előzetes hatásvizsgálat alapján a szabályozás várható következményeit tekintve a
következők állapíthatók meg:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: a Sztv. vonatkozó rendelkezései szerint a
fenntartó évente egyszer köteles az intézményi térítési díjról szóló helyi rendeletét
felülvizsgálni, és a térítési díjakat megállapítani. A térítési díjak alakulása befolyásolja
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az intézményi, és az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak
alakulását. A bevételek elmaradása felboríthatja a költségvetés egyensúlyát.
b) környezeti és egészségi következményei: nincs ilyen hatása.
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatás: az intézményi térítési díjak változása miatt
az intézményvezetőnek ismételten valamennyi ellátott esetében felül kell vizsgálnia,
és meg kell állapítania a személyi térítési díjat.
d) a jogalkotás elmaradásának várható következménye: az önkormányzati rendelet
megalkotásának és módosításának elmaradása esetén az Önkormányzat nem tesz
eleget jogalkotási kötelezettségének.
e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: személyi, tárgyi vonzata pénzügyi többletigénnyel nem jár.
A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival
egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá
tartozó jogszabály-tervezetek közé.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni,
javaslataival kiegészíteni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Polgár, 2017. március 10.

Tisztelettel:

Tóth József
polgármester
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