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1591/2013. 
 

E L Ő Z E T E S  H A T Á S V I Z S G Á L A T 
 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybe vételéről, fizetendő térítési 
díjakról  szóló helyi rendelet előterjesztéséhez 

 
A csatolt jogszabály tervezet előkészítőjeként a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában írt 
kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakban terjesztem be a rendelet-tervezet bevezetésével járó várható hatások 
következményeiről alkotott véleményemet és ajánlom a döntéshozók figyelmébe. 
 
A jogszabály végrehajtásában az érintettekre gyakorolt (vélelmezett) hatások: 
 
Társadalmi: a helyi közösségen belül, az idősekről való szakszerű, esélyegyenlőséget kulturált 

környezetben biztosító, a hatályos jogszabályoknak eleget tevően teremt lehetőséget 
a szociálisan rászorultak számára a központi jogszabályon (Szt.) alapuló szociális 
alapszolgáltatások (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, családsegítés és 
gyermekjóléti szolgáltatás, továbbá szakosított ellátás (bentlakásos ápolást- 
gondozást nyújtó idősek otthonában) térítési díj ellenében való igénybevételére. 

   
Gazdasági:  a  település  lakosságára   e   rendelet   gazdasági hatást  is kifejt, hiszen az idősek 

otthonában élő ellátottakról való gondoskodásból a településen vállalkozást 
működtetők is kiveszik részüket azzal, hogy alkalmanként illő módon nyújtanak 
támogatást (anyagi és természetbeni) a szociális intézmény működtetése biztonságát 
fokozva.  

 
Költségvetési:  a szociális intézmények működéséhez a központi költségvetésből feladat 

finanszírozás címén megállapított és folyósított összeg kiegészítéseként jelenik meg 
ezen rendeletben az egy ellátott által igénybe vett szolgáltatás után megállapított 
intézményi térítési díj összege, amely az intézmény adott évi költségvetésének saját 
bevétele. Az intézmények irányítói, fenntartói jogát gyakorló Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás által finanszírozandó szociális intézmények működési 
feltételeinek biztosításához a települési önkormányzatok költségvetéseikből, átadott 
pénzeszköz formájában, pénzügyi támogatást nyújtanak. 

 
Környezeti:  a rendelet környezeti hatást nem fejt ki.  
 
Egészségi:  a szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások nyújtásának módja az 

egészséges életmód biztosításával, mind az étkeztetés, mint a házi segítségnyújtás, 
nappali ellátás, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás keretében kedvező változás 
érzékelhető a szolgáltatást igénybe vevők  életkorának,  egészségi (fizikai, szellemi) 
állapotának megfelelő ellátások biztosítása során.   

 
Adminisztratív: az  intézményen belül, új telephely működtetése, a két települési önkormányzat 

közigazgatási területéről bejövő több alapszolgáltatás,  az intézményben munkateher 
növekedéssel jár. 

 

 
 



A jogszabály megalkotásának szükségessége: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 pontja szerinti szociális feladat, a Jat.-ban a 
helyi jogalkotásra felhatalmazott (tehát kötelezett) számára a származékos felhatalmazás  
teljesítése, az Szt. önkormányzati rendelet alkotására vonatkozó felhatalmazásának 
előírása betartása, a jogbiztonság elvének tiszteletben tartása annak érvényesítése 
által, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti önkormányzati rendelet 
alkotásának teljesítése. 

 
A jogalkotás elmaradásának várható következményei:  jogi következménye a mulasztásban megnyilvánuló 

jogsértés, ami azzal jár, hogy az önkormányzat törvényességi felügyeletére jogosított Kormányhivatal 
illetékes főosztálya törvényességi felügyeleti intézkedést tesz, melynek elfogadásával kényszeríti ki a 
helyi jogalkotó kötelezettségének teljesítését. Amennyiben nem fogadja el a képviselő-testület a 
törvényességi intézkedésben foglaltakat, úgy az abban rögzítettek végrehajtása kikényszeríthető, pl. 
akként (a károk elkerülése érdekében), hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal 
nevében eljárni jogosult, az önkormányzat képviselő-testülete helyett, általa 
megalkotható jogszabály szerint, a jogalkotót és annak végrehajtó szervét a további 
feladatok ellátására kötelezi.  A Jat. szabályainak figyelmen kívül hagyása miatt is 
szóba jöhet az esetleges bírósági eljárás lefolytatása, vagy törvényességi felügyeleti 
intézkedés keretében pénzbírság kiszabása, fegyelmi eljárás lefolytatása a Mötv. 
szabályai szerint. A helyi jogalkotás elmaradása jogbizonytalanságot eredményezhet, 
amely a jogbiztonság követelményével szembe megy. 

 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a meglévő 

feltételekhez képest a többletfeladat ellátása, telephely nyitása plusz létszám 
alkalmazásával jár,  Felgyő és Tömörkény Községek önkormányzatai szociális 
alapszolgáltatási feladatai helyi szociális intézménybe való átvétele miatt.  

 
C s a n y t e l e k, 2013. június 21. 
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