
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. március 30-i ülésére 
 

 

 

 

 

 

Előterjesztés címe és tárgya: a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,  

    valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet  

      módosításának jóváhagyása  
 

 

 

A tárgykört rendező jogszabály: 

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

– 29/1993 (II.17. ) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 

díjáról 

– 9/1999 (XI.24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről 

 

Előterjesztő:   Mészáros Lőrinc polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 2015. február 18. 

napján tartott ülésén arról határozott, hogy a házi segítségnyújtás jelenleg ingyenesen igénybe vehető 

ellátási formáját – az állami hozzájárulás mértékének csökkenése miatt – óradíj megfizetéséhez kötött 

ellátásra változtatja. 

A Társulási ülésre kidolgozott javaslat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 115. § (1) bekezdésével összhangban, az alkalmazandó díj 

mértékére a szolgáltatási önköltséget veszi alapul. A szolgáltatási önköltség alapján számított óradíj 

– a kerekítés szabályait alkalmazva – 1070.- Ft. 

A Társulási Megállapodás II/6. pontja rögzíti a szociális alapellátások intézményi térítési díj megál-

lapításának és felülvizsgálatának menetét. Így a Társulási Tanács javaslata alapján, a társulásban 

résztvevő önkormányzatok jóváhagyása mellett Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

jogosult – önkormányzati rendeletében – meghatározni az ellátások igénybevételének szabályait, va-

lamint az intézményi térítési díj összegét. A fent hivatkozott törvényhely alapján „Az intézményi térí-

tési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított ösz-

szeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 

1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltsé-

get.” 

Fenti rendelkezések alapján a Társulási Tanács a díj mértékére már megfogalmazta javaslatát. A 

rendeletbe foglalandó díjak és a rendelet-tervezet előzetes véleményeztetését lefolytattuk, így a 

következő lépésként jelen előterjesztés szerinti rendelet-módosítást a képviselő-testületnek jóváhagyni 

úgy, hogy az legkésőbb április 1. napján hatályba léphessen. 

A Társulási Tanács a szolgáltatás óradíját kizárólag az igénybevevő jövedelméhez kötötten, sávosan 

javasolja megállapítani az alábbi táblázat szerinti mértékben: 

 

 

 

 

 

 

 

A táblázatban feltüntetett jövedelem-összegek az öregségi nyugdíjminimum többszörösei, így a 

rendelet-tervezetben a hivatkozás erre történik. 

Fentiek alapján javasolom a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását! 

 

 

Felcsút, 2015. március 12. 

Mészáros Lőrinc 

  polgármester 

 

 

 

 

 

 

  jövedelem Ft/óra 

100% 28500 323 

150% 42750 485 

200% 57000 647 

250% 71250 809 

300% 85500 971 

350% 99750 1070 



 

 

Rendelet-tervezet: 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015. ( III.30.) önkormányzati rendelete  

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,  

azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szól 

4/2013. ( III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Felcsút Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében, valamint 

a 115. § (7) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 29.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 

 

- Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete, Tabajd Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete, Vértesacsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Mány Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete, Óbarok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szár 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Újbarok Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete 

 

hozzájárulásával a következőket rendeli el: 

 

1.§ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 

díjakról szóló 4/2013. ( III.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.§-a helyébe az 

alábbi szöveg lép 

 

„1.§ A rendelet hatálya Alcsútdoboz, Csabdi, Felcsút, Mány, Óbarok, Szár, Tabajd, Újbarok, 

Vértesacsa községek közigazgatási területére terjed ki, ahol az Esély Szociális, Családsegítő 

és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás az Oltalom Szociális, Családsegítő és 

Gyermekjóléti Intézmény útján ellátja a: 

  a) szociális étkeztetést, 

  b) házi segítségnyújtást, 

  c) családsegítést, 

  d) gyermekjóléti szolgáltatást.” 

 

2.§ A Rendelet 2.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„(3) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja annak azon ellátott esetében: 

 

a) akinek a családjában az egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 100%-át nem haladja meg: 323.- Ft/óra, 

b) akinek a családjában az egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg: 485.- Ft/óra, 

c) akinek a családjában az egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg: 647.- Ft/óra, 

d) akinek a családjában az egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 250%-át nem haladja meg: 809.- Ft/óra, 



e) akinek a családjában az egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 300%-át nem haladja meg: 971.- Ft/óra, 

f) akinek a családjában az egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 350%-át nem haladja meg: 1070.- Ft/óra. 

 

3.§ A Rendelet 3.§-a kiegészül az alábbi (12) bekezdéssel: 

„(12) E rendelet vonatkozásában:  

a) a jövedelem,  

b) a család, 

c) a közeli hozzátartozó: 

fogalma a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiak-

ban: Szt.) 4.§ (1) bekezdésének a) c) d) pontjai szerint kerül alkalmazásra.” 

 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

 

Mészáros Lőrinc     Dr. Sisa András 

    polgármester                                                                jegyző 

 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,  

azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 

szóló rendeletének módosításához 

 

1. Várható társadalmi-gazdasági hatása: 

A rendelet elfogadása esetén a társulás által működtetett intézmény eddig ingyenes ellátási formája 

óradíjhoz kötött ellátási formára változik. A döntéssel a szolgáltatást igénybe vevők száma várhatóan 

csökkenni fog, valamint kizárólag a ténylegesen rászorulók fogják azt igénybe venni. 

2. Várható költségvetési hatása: 

A rendelet elfogadásával a Társulás várhatóan többlet-bevételhez jut, azonban kockázati tényezőként 

felmerül az igénybevevők számának jelentős csökkenése esetén az Intézmény munkavállalói számának 

csökkentési kötelezettsége, mely rövidtávon – a munkavállalók felmentése miatt – többlet-kiadást 

eredményezhet.  

3. Várható környezeti következményei: a rendelet módosításának környezeti hatása nincs. 

4. Várható egészségi következmények: A rendelet módosításának egészségügyi következménye nincs. 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 

A rendelet módosításának adminisztratív hatása alacsony: a szolgáltatási díj megállapítása, 

beszedése és könyvelése jelentkezik többletként. 

6. A rendelet megalkotásának szükségessége: 



Csökkent a házi segítségnyújtáshoz igénybe vehető állami költségvetési hozzájárulás mértéke, így a 

kieső bevételt pótolni, illetőleg a hiányt csökkenteni szükséges. 

7. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

Felcsút, 2015. március 12. 

         Dr. Sisa András 

     jegyző 

 

I N D O K O L Á S  

 

(a 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján) 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,  

azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 

szóló rendeletének módosításához 

 

A személyes gondoskodást nyújtó egyes szociális ellátások rendeleti szabályozása az 

intézményfenntartó társulás létrehozásával szabályozandó feladat. A rendelet megalkotásával a 

társult önkormányzatok egységes szabályozás mellett vehetik igénybe az intézmény által biztosított 

szolgáltatásokat. 

 

Részletes indokolás: 

Az 1.§-hoz 

 

A rendelet hatályát, illetőleg a szolgáltatási területet határozza meg. A Társuláshoz később csatlako-

zott Óbarok község területét szövegcserés módosítással rögzítjük. 

 

A 2.§-hoz 

 

A házi segítségnyújtás intézményi térítési díját határozza meg az igénybevevők jövedelmi viszonya 

alapján, sávosan. A rendelet alkalmazása során a családban élők és egyedül élők között a díjfizetési 

kötelezettség vonatkozásában nem állapítunk meg különbséget. 

 

A 3.§-hoz 

 

A rendelet által alkalmazott fogalmakat pontosítja. 

 

A 4.§-hoz 

 

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 

 

 

Felcsút, 2015. március 12. 

         Dr. Sisa András 

               jegyző 


