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Elıterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
2012. március 1 -i ülésére
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2012. (…) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Ikt.sz: I/ 1925 -2/ 2012.
Tisztelt Képviselı – testület!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A személyes gondoskodás körébe tartozó
szociális ellátások térítési díja (intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami
hozzájárulás különbözete. Ha az ellátásra a mindenkori költségvetési törvény differenciált összegő
normatív állami hozzájárulást határoz meg, az intézményi térítési díjat valamennyi normatíva
kategóriára külön meg kell határozni.
A Tisztelt képviselı-testület 2012. február 9-i ülésén elfogadta a személyes gondoskodást nyújtó
szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendeletét, melyben tévesen került meghatározásra az ebéd, valamint a hozzá kapcsolódó szállítás
intézményi térítési díja.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról” szóló 9/1993. (II. 17.) Korm.
rendelet 9.§ (4) bekezdése kimondja: „Az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy
az ételt a helyszínen fogyasztják el vagy az igénybevétel helyére, szállítják. A kiosztó helyen, illetve a
lakáson történı étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza. Ha az étel lakásra történı
kiszállítása közös háztartásban élı személyek részére történik, a kiszállításért fizetendı személyi térítési
díjat csak egy személyre lehet megállapítani.”
A képviselı - testület 2011 március 23-ülésén elfogadta a Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi,
Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodásának módosítását, mely
szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díj
mértékérıl szóló rendelet megalkotására Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
jogosult, azzal, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokért fizetendı intézményi
térítési díjakkal kapcsolatban Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének elızetes
egyetértése szükséges.
A személyi térítési díj elengedésének, vagy csökkentésének feltételeit a társult önkormányzatok
önállóan szabályozzák. Felsılajos településen a személyi térítési díj elengedésének, vagy
csökkentésének következtében kiesı intézményi bevételt Felsılajos Község Önkormányzata évente egy
alkalommal a tárgyévet követı január 20. napjáig Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek
Gazdasági Szervezete (továbbiakban: IGSZ) által vezetett nyilvántartás alapján átutalással megtéríti az
IGSZ felé.
A szabályozásnak eleget téve Felsılajos Község Önkormányzata 2012. február 27. napján tartandó
rendkívüli ülésén megtárgyalja a jelen elıterjesztés melléklete szerinti térítési díjakat, döntésükrıl
képviselı-testület ülésén adok tájékoztatást.
Elızetes hatásvizsgálat
Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselı-testületének…/2012. (…) önkormányzati rendeletéhez,
mely
a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.)
önkormányzati rendelet módosításáról szól.
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A tervezett jogszabály jelentısnek ítélt hatásai:
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A rendeletben meghatározott szociális szolgáltatásokat a lakosság jól ismeri, az igénybevevık száma
növekvı tendenciát mutat. A természetes védıháló (család) mellett egyre inkább növekszik a szociális
védıháló szerepe a problémák megoldásában. Az alapszolgáltatási formák közül az étkeztetést és a házi
segítségnyújtást igénybevevık száma a legmagasabb, melynek hátterében a gazdasági és társadalmi
változások állnak. Az alapszolgáltatások normatívája az utóbbi években szinte változatlan. A normatíva
feletti részt az ellátottak fizetik meg térítési díj formájában, illetve ahol szükséges az önkormányzat
saját forrással egészíti ki azt. A rendelet megalkotása ennek a normatíva feletti résznek a biztosítását
szolgálja.
2. Környezeti és egészségi következményei:
A térítési díjakhoz kapcsolódó kedvezmények megállapítása továbbra is célszerő a rendeletben, mert
annak elmaradása esetén, amennyiben az ellátást kevesebben veszik igénybe, az ellátástól elesık
egészségromlása várható.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
Nem mérhetı hatás
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény határozza meg az
önkormányzat kötelezıen ellátandó feladatainak körét. Lajosmizse Város területén a szociális
szolgáltatások rendszere kiépült, az azokhoz való hozzáférés az önkormányzati fenntartású
intézménnyel kötött ellátási szerzıdésekkel biztosított. A helyi önkormányzat az általa biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról valamint a fizetendı térítési díjakról köteles rendeletet
alkotni. Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó
Társulása Lajosmizse Város Önkormányzatát, mint gesztorönkormányzatot bízta meg a
rendeletalkotással. A jogszabály megalkotásának elmaradása esetén a normatíva feletti rész biztosítása
nem lenne megvalósítható. A rendeletalkotás elmaradása esetén az önkormányzat mulasztásos
törvénysértést követne el.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.
Fentiekre tekintettel az elıterjesztés 1. és 2. mellékletét képezı rendelet- és határozat - tervezetet
terjesztem a T. Képviselı –testület elé:
Lajosmizse 2012. február 22.

Basky András sk.
polgármester

4

elıterjesztés 1. melléklete

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló
15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában és 115. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4)
bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
3.1.l és 1.1.w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzat Intézményeinek
Bizottsága és a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a
következõket rendeli el:

1. §
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális
alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet
lép.
2. §
E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon a hatályát veszti.
Basky András
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı

A rendelet kihirdetésének napja:
Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı
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1. melléklet …………./2012. (…………...) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 15/2011. ( V. 20.) önkormányzati rendelethez”

1. A szociálisan rászorult személyek által fizetendı intézményi térítési díjak
1.1. Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátásért fizetendı intézményi térítési díj
541.- Ft/fı/nap
1.2. Az étkezésért fizetendı intézményi térítési díj
1.2.1. Az ebéd egy adagra jutó intézményi térítési díja helyszínen történı fogyasztás esetén 397 Ft
1.2.2. Az ebéd egy adagra jutó intézményi térítési díja az igénybevétel helyére történı szállítással
549 Ft
1.3. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 1.187.- Ft/fı/óra
1.4. A jelzırendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 102.- Ft/fı/nap
2. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem alábbiakban meghatározott százalékát:
22.1.étkeztetés
2.2.1.1 helyszínen történı fogyasztás esetén
2.2.1.2 az igénybevétel helyére történı szállítással
2.2.házi segítségnyújtás
2.3.házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak
2.4.jelzırendszeres házi segítségnyújtás
2.5. Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátás
2.6. Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátás mellett
étkeztetést is biztosítanak
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