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969/2010. 
E l ő t e r j e s z t é s 

 
a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete  

2010. márciusi ülésére 
 
Tárgy:  Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, annak igénybevételéről és a szolgáltatásért fizetendő térítési  
            díjakról szóló helyi rendelet megalkotására javaslat   
 

Tisztelt Képviselő- testület! 
 
Emlékeztetem Önöket arra, hogy a Társulási Tanácsnak nincs rendeletalkotási joga,  mivel a jogalkotásról szóló 
módosított 1987. évi XI. törvény (Jat.) nem ad felhatalmazást erre, ezért a Társulási Tanács a  döntéseit a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 13. §-a értelmében  határozat 
formájában hozza meg,  ugyanakkor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. 
törvény (Szt.)  a szociális intézmény fenntartója számára (esetünkben  a Társulási Tanács számára) 
rendeletben való szabályozást ír elő.  A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 10. §-a (1) 
bekezdése a) pontja az önkormányzat rendeletalkotási jogát  át nem ruházható feladat- és hatáskörei közé 
sorolja, míg más, az általa fenntartásra átadott intézmény feladatellátására irányuló átruházott feladat- és 
hatáskörökben a társulási tanács dönt a vonatkozó tv. 11. §-a alapján.  Ezért nem csak célszerűségi szempontok 
alapján, a helyi demokrácia szabályait érvényesítve, hanem az önkormányzás jogán (az Ötv. szellemisége 
szerint) a szociális intézményben nyújtandó szolgáltatások igénybevételének szabályai és díjtétele 
megállapítása joga  nem vitatható el a település önkormányzatától. Azért, hogy a társulás és általa fenntartásra 
átvett intézmények működtetése jogszerű, gazdaságos és szervezeti szempontból egységes legyen, összehangolt 
intézkedések sorára van szükség. A társulási tanács (amely a 4 társult önkormányzatot foglalja magában, annak 
képviseletére törvény által jogosított polgármesterrel) döntéseit megelőzi az önkormányzatok képviselő- testületei véleményezési 
jogkörében eljáró döntések előkészítése, így érvényesülhet az átadott intézmények működésére való rálátás. A szociális intézmény esetében is 
véleményezte a testület az intézmény alapító okiratát, a szervezeti és működési szabályzatát, és kiemelten kezelte a szakmai programot, 
amely magában foglalja mindazokat az elemeket, amelyet az Szt. 92. §-a (2) bekezdése az önkormányzat számára rendeletben való 
szabályozásként  ír elő. 
A túlszabályozás elkerülése érdekében, javaslom, hogy a társulási tanács által jóváhagyott, a helyi képviselő- 
testület által elfogadásra javasolt intézményi szakmai programot emelje be a képviselő- testület tárgyi 
rendeletébe. Ezzel eleget tesz a képviselő- testület  az Szt. szerinti rendeletalkotási kötelezettségének és biztosítja az 
intézmény működési engedélyéhez szükséges alapiratok társulási tanács általi jóváhagyása lehetőségét és minden társult 
önkormányzat intézménye egységes szerkezeti feladat- ellátását az adott szociális intézmény szakmai programja révén.     
 
Erre alapozva terjesztem be csatolt rendelet – tervezetet, felelevenítve az ide vonatkozó hatályos jogszabályban (Szt.-
ben) foglaltakat, az alábbiak szerint. 
Az Szt. - településünkre leképezve – az alábbi szociális alapszolgáltatások biztosítását rendeli el: 
 

- szociális étkeztetést, 

- házi segítségnyújtást, 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, és 
- nappali ellátást (időskorúak számára), 

míg szakosított ellátás keretében az ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona működési feltételeinek 
megteremtését írja elő.  
Ahhoz, hogy a szociális intézmény feladat-ellátása finanszírozható legyen, szükséges a szociális szolgáltatásokat 
igénybevevők szociális helyzetéhez és anyagi, jövedelmi viszonyaihoz igazodó intézményi, ill. személyi térítési díj kiszabása, 
amelyet az árak és díjak megállapítására vonatkozó törvény értelmében jogszabályban rögzítetten kell (tehát  nem 
lehet társulási tanácsi határozattal) érvényre juttatni.  
A 2008. évi CVII. törvény 11. §-a 2009. január 1.-i hatályba léptetéssel az Szt. 115. §-a (1) bekezdése első mondatába 
beiktatta, hogy a személyi gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (intézményi térítési díj) a 
szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete.  
Fontos megjegyezni, hogy e szakasz (10) bekezdése értelmében a „fenntartó” az intézményi térítési díjat a fentiek 
szerint kiszámított (külön jogszabály szerint dokumentáltan) térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. Ezzel a 
lehetőséggel több ellátás esetén is élt a képviselő- testület és ebből adódó anyagi kiesést önkormányzatunk a szociális ellátást igénybe vevő  
 
 
 

 
 



helyett, éves költségvetése terhére biztosítja átadott pénzeszköz formájában a fenntartó költségvetése számára a szociális intézmény feladat  
ellátásához. Az alapszolgáltatások közül a házi segítségnyújtást évek óta térítésmentesen biztosította 
önkormányzatunk, amely nyilvánvalóan bevétel kiesést, ill. egyben kiadás emelkedést jelentett a fent írtak okán. Az egyre 
nehezedő pénzügyi körülmények szükségessé tették ezen szolgáltatás nyújtás körében annak vizsgálatát, hogy a 
szolgáltatást igénybe vevők milyen mértékű anyagi teher mellett igénylik továbbra is a szociális ellátást. A szociális 
intézmény vezetője elvégeztette ezt a felmérést az érintettek körében, s abból az a következtetés vonható le, hogy 
minimális mértékben ugyan (óránként 200.-Ft összegben) de vállalják a térítési díj fizetését. Erre a tényre tekintettel javaslom az 
intézményvezető által tett térítési díj megállapítását az alábbi  szabályozás figyelembe vételével.  
A szolgáltatások önköltsége a szolgáltatások során felmerült ráfordítások  egy szolgáltatási egységre számított 
értéke (ételadag, szolgáltatási óra, nap). 
Az önköltség számításakor alapul vehető költségek többek között: 

- rendszeres személyi juttatások (bér), 
- nem rendszeres személyi juttatások, 
- külső személyi juttatások, 
- munkaadókat terhelő járulékok, 
- dologi kiadások, ill. egyéb kiadások, 
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 78 – 80. §-ában foglalt költségek. 

Az önköltség évente 1 alkalommal korrigálható. 
 
A fentiekre tekintettel jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők számára változatlanul indokolt a térítésmentesség 
fenntartása, ezért támogatom az intézményvezető ez-irányú javaslatát ugyanúgy, mint a nappali ellátást (étkezés nélkül) 
igénybe vevők körére kiterjesztett mentességet, melynek anyagi terhét természetesen az önkormányzat éves költségvetése viseli.  
A szociális intézményben élő bennlakók által fizetendő intézményi térítési díjak összege fenti számítási metódussal meghaladja a 
szolgáltatást igénybe vevők fizetőképességét, tehát mind a három jövedelmi kategóriában támogatom a díjak alacsonyabb összegben 
való megállapítását, ill. a 2009. évi intézményi térítési díjak emelését az esetleges kiesésből eredő hiány pénzügyi fedezetének 
biztosítását. 
 
A tárgyi rendelet hatályba léptetése időpontjával, a 2010. április 1. napjával egyetértek, mivel az Alkotmánybíróság 
megítélése szerinti kellő idő (amely alatt a rendelet kihirdetése és hatályba lépése közötti időszak alatti legalább 15 nap elteltét kell 
érteni) hogy  a rendelet végrehajtásában kötelezéssel érintettek időben fel tudjanak készülni a változásból eredő következményekre, mivel ez 
anyagi természetű. Ez alól a szabály alól kivételt képezhet az az eset, ha az érintett tudtával és beleegyezésével történik a 
változás kezdeményezése és szűk kört érint. Jelen esetben minden térítési díj fizetésére kötelezett kellő időben 
értesült a díjtétel változása kezdeményezéséről, tekintettel arra, hogy az intézményvezető eleget tett az Szt. 99. §-a (4) 
bekezdése a) pontjában rögzített kötelezettségének és tájékoztatta a bennlakásos intézményen belül működő érdek-
képviseleti fórum tagjait  az intézményi térítési díj összege változásáról, annak mértékéről, a bevezetés 
időpontjáról. Az intézményvezető tájékoztatása szerint az érdek-képviseleti fórum egyetértett az intézményi térítési díj 
összege emelkedésére irányuló javaslatával, így nincs ellenérdekelt a rendelet megalkotásában, mivel az kifejezetten az intézmény 
bennlakóira vonatkoztatva mond ki kötelező érvényű  szabályokat. 
Az intézményi térítési díjak változását önköltségszámítással alátámasztva terjesztette be az intézmény vezetője, 
annak számszaki ellenőrzése után, annak való megfeleltetéssel nyújtom be a rendelet - tervezet mellékleteit és 
függelékeit, összegszerűségében az Szt. 119/C. §-ához igazodóan, jövedelem kategóriánként, ill. szociális ellátási 
formánként, külön – külön, Ft-ban meghatározva, feladathoz tartozó mutatókkal. Az összevetéshez csatolom a 2009. 
évben megállapított (az akkor hatályos Szt.) szerinti díjtételeket tartalmazó önkormányzati rendelet mellékleteit ezen 
előterjesztés mellékleteként. 
A polgármesteri hivatal által vezetett, rendelkezésemre álló nyilvántartásból megállapítottam, hogy az Szt. szerinti 
személyes gondoskodást igénybe vevőkre kötelezően kiterjesztett jövedelemvizsgálat elvégzését követően sor került az Szt. 119/C.  
§-ában foglaltnak megfelelő jegyzői igazolás kiadására, így teljes körű információ áll rendelkezésre az intézményi 
térítési díj megállapítása vonatkozásában.   
  

Tisztelt Képviselő- testület! 
 

Javaslom az előterjesztésben és az ahhoz csatolt rendelet- tervezetben foglaltak megvitatását, változtatás nélküli 
elfogadását, rendelet- alkotás kezdeményezését az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzata 56. §-a  
(1) bekezdés d) pontjában biztosított jogkörömben eljárva. 
 
C s a n y t e l e k, 2010. március 5. 
      Tisztelettel: 
 
 
         Kató Pálné 
           jegyző 


