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ELŐTERJESZTÉS 

a polgármester 2021. március 25-én meghozandó döntéséhez 

 

Tárgy:    Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 30/2015.(VII.31.) 

  önkormányzati rendelet felülvizsgálatára  

Előterjesztő:   dr. Sivák Anita jegyző  

Előkészítők:  Tóth Árpádné intézményvezető 

Léka Gyuláné vezető főtanácsos 

Ügyiratszám:  I/___________/2021. 

Melléklet:  rendelet-tervezet mellékletével 

   táblázat 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 
 

 

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 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. 

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.  

 

Ugyanakkor a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 

érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII.18.) Korm.rendelete a 

díjemelésekről úgy rendelkezik, hogy „… a nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért 

megállapított díj mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak az e rendelet 

hatályba lépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke.” 

 

A fentiek értelmében tehát a Fenntartó a Szt. szabályok szerint április l-jéig dokumentálja az 

önköltség összegét, azonban az így megállapított intézményi térítési díj összege – 

figyelemmel a Korm.rendelet szabályozására – nem emelkedhet.  

 

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 

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.  
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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 Polgármester Urat, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti 

hatáskörében eljárva és a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 

kormányrendelettel kihirdetetett veszélyhelyzetre tekintettel hozza meg a döntést.  

 

 

Polgár, 2021. március 18. 

 

 

 

Tisztelettel:  

 

 

 

         dr. Sivák Anita 

            jegyző 

 

 


