DEMECSER VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2012.(V.31.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A szociális ellátások intézményi térítési díjairól
Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§. (1)
bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Gégény Község
Önkormányzata Képviselő-testületének, Kék Község Önkormányzata
Képviselő-testületének és Székely Község Önkormányzata Képviselőtestületének a hozzájárulásával a következőket rendeli el.
1.§
A szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 8/2012.(IV.2.)
önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
5. §
Szociális étkeztetés térítési díj kedvezményei
Az intézményi térítési díj 236,-Ft/ebéd/nap (áfa nélkül), amennyiben a
kötelezett 1 főre eső jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át nem haladja meg (jelenleg 42.750-Ft).
2.§
A szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 8/2012.(IV.2.)
önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
13. §
A szociális étkeztetés intézményi térítési díja (Áfa nélkül)
(1) Az étkeztetés (napi egyszeri meleg étel, ebéd biztosítása) intézményi
térítési díja (Áfa nélkül): 440 Ft/adag/nap.
(2) Az ebéd lakásra szállításának intézményi térítési díja (Áfa nélkül):
60 Ft/adag/nap.
(3) Az intézményi térítési díj mértéke 260 Ft/adag/nap, amennyiben a
kötelezett egy főre eső jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg. (jelenleg 42.750 Ft)
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(4) Az intézményi térítési díj mértéke 307 Ft/adag/nap, amennyiben a
kötelezett egy főre eső jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-250%-a közé esik. (jelenleg 42.750 Ft71.250 Ft)
(5) Az intézményi térítési díj mértéke 346 Ft/adag/nap, amennyiben a
kötelezett egy főre eső jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250%-át eléri vagy meghaladja. (jelenleg
71.250 Ft)
(6) Az ebéd lakásra szállításában 50%-os kedvezményben részesül az,
aki a Szociális Alapszolgáltatási Központnál házi segítségnyújtásban
részesül.
3.§
A szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 8/2012.(IV.2.)
önkormányzati rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
14. §
Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja (Áfa nélkül)
(1) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 602 Ft/óra (áfa
nélkül)
(2) Házi segítségnyújtás esetén nem kell térítési díjat fizetni, ha
a) az igénylő havi rendszeres jövedelme nem haladja meg az
öregségi
nyugdíj
mindenkori
legkisebb
összegének
a
nyolcszorosát, vagy
b) aki fogyatékossági támogatásban részesül.
4. §
Záró rendelkezések
E rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba.
Kiss Gyula
polgármester

Barabás Jánosné dr.
jegyző

A rendeletet 2012. május 31. napján kihirdettem:
Barabás Jánosné dr.
jegyző
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INDOKOLÁS
A szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 11/2012.(V.31.)
rendelethez
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 92. § (1) bekezdés b) pontja alapján a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási
megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási
megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. A társult
települések önkormányzatai a 2011. június 29. napján kelt
megállapodásban Demecser Város Önkormányzatát jelölték ki a
rendeletalkotásra.
Önkormányzati rendeletben a szociális alapszolgáltatások intézményi
térítési díját lehet szabályozni áfa nélkül. A fizetendő személy térítési díj
összegét az intézményvezető állapítja meg konkrét összegben, figyelembe
véve a szolgáltatást igénylő rendszeres jövedelmét, valamint a jogszabályi
előírásokat.
Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami
hozzájárulás különbözete.
A társulásban részvevő valamennyi önkormányzatra vonatkozóan
készítettünk részletes számításokat, mely számítások jelen indokolás
mellékletét képezik. A számítások alapján tettünk javaslatok az egyes
településekre vonatkozóan az intézményi térítési díjak megállapítására. Az
önkormányzatok
egyes
szociális
alapszolgáltatások
tekintetében
kedvezményeket, mentességet biztosítanak. Ennek pénzügyi fedezetét
saját költségvetésükben biztosítják.
A társult települések képviselő-testületei határozattal fogadták el az adott
települést érintő intézményi térítési díjak mértékét, a kedvezményre,
mentességre vonatkozó szabályokat. A társult önkormányzatok képviselőtestületeinek határozatai szintén jelen indokolás mellékletét képezik.
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a 11/2012.(V.31.) ÖKT rendelethez
I. TÁRSADALMI HATÁSOK:
Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális
ellátások intézményi térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet
megalkotásának társadalmi hatása egzakt módon nem mérhető.
Közvetve azonban hatást gyakorol a szociális ellátások igénybe vevő
idős korú, hátrányos helyzetű emberek helyzetére. A rendelet
megalkotása, illetve a rendeletben foglalt kedvezmények segítséget
nyújtanak ahhoz, hogy a nehéz körülmények között élők is szociális
alapszolgáltatásban részesüljenek. Az önkormányzat ezzel is elő
kívánja segíteni, hogy az idősek életkörülményei, életminősége a
szociális alapszolgáltatások igénybevételével javuljon, csak a
legindokoltabb esetben kerüljön sor bentlakásos szociális intézményi
elhelyezésre. A rendelet megalkotása a szociális társulásban részt vevő
települések tekintetében kötelező. A szociális törvény változása miatt a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról a társulási megállapodásban
kijelölt önkormányzat alkot rendeletet az egész társulásra
vonatkozóan. 2011. június 29. napján kelt megállapodás alapján a
társult önkormányzatok Demecser Város Önkormányzatát jelölték ki a
rendeletalkotásra.
II. GAZDASÁGI HATÁSOK:
A rendelet-tervezetnek gazdaságélénkítő hatása, munkahelyteremtő
hatása nincs.
III.

KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK:

A fizetendő térítési díjak valamennyi önkormányzat számára bevételt
képeznek. Az önkormányzatok kedvezményeket biztosítanak a szociális
alapszolgáltatást igénybevevők részére. A ténylegesen felmerült költség
és a kedvezmény közötti különbözetet az önkormányzatok saját
költségvetésükből biztosítják.
A rendelet elfogadásának így költségvetési kihatása van, ezért a
rendeletben az eddig biztosított kedvezmények mértékét
csökkentettük, mert a korábbi nagymértékű kedvezményeket az
önkormányzat már nem képes biztosítani.
IV.

KÖRNYEZETI HATÁSOK:

A rendelet-tervezetnek környezeti hatása nincs.
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V. EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK:
A rendelet-tervezet egészségi következménye, hogy a településen élő
idősek, rászorultak szociális alapszolgáltatása biztosítva lesz. Ez a
hozzájárul az egészségmegőrzéshez. Az önkormányzatok által
fenntartott konyhák figyelembe veszik az adott életkorú egyének
étkeztetési szükségleteit, továbbá érvényesítik az egészséges életmódra
való törekvést.
VI.

ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK:

A
szociális
alapszolgáltatások
térítési
díjának
beszedésével
kapcsolatban felmerülnek adminisztratív terhek. Folyamatosan nyilván
kell tartani a kedvezményben részesülőket, a térítési díjak mértékét,
továbbá a térítési díjakat be kell szedni. Folyamatos egyeztetés
szükséges a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Műszaki Irodájával. Az
adminisztráció vezetése azonban nem igényel többlet létszám
alkalmazását a fenntartó részéről.
VII.

JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A
JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

A rendelet-tervezet megalkotására a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés b) pontja ad
felhatalmazást. A kedvezmények biztosítása lehetőség és nem
kötelezettség.
A jogalkotás elmaradásának várható következménye:
A szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díját rendeletben kell
szabályozni. Amennyiben nem kerül szabályozásra, jogszabálysértő
lesz a személyi térítési díjak megállapítása és a kedvezmények
alkalmazása.
A költségvetési rendelet biztosítja a pénzügyi jogalapot az adott
költségvetési évben a költségek megfizetésére.
VIII. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI,
SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti tárgyi és
pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak.
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