ELŐTERJESZTÉS
CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE

Ügyiratszám: 1159 /2016.
Tárgy:

Rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2010. (V.28.) ÖR . rendelet
módosítására.
Mell.: önköltség számítások, rendelet-tervezet, hatásvizsgálati lap

Tisztelt Képviselő-testület!
Csanádpalota

Térségi

Szociális

és

Gyermekjóléti

Önkormányzati

Társulás

a

Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményén
keresztül biztosítja a szociális, és gyermekjóléti szolgáltatásokat.
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 92.§ (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés f) 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 térítési díj megállapítására vonatkozó szabályokat az Szt. és a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), valamint a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló törvény tartalmazza.
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. évben alkotta meg a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 7/2010.(V.28.) önkormányzati rendeletét, melyet évente
módosított.
Az Szt. 115.§.(1) bekezdésében foglaltak alapján az intézményi térítési díj a személyes
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (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 önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal
korrigálható.

Az

intézményi

térítési

díjat

integrált

intézmény

esetében

is

szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a
közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell

megosztani. A Szt.115.§ (2) bekezdése alapján a kötelezett által fizetendő térítési díj
összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben
állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban
tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj
összegét. Az

alkalmazandó intézményi térítési díjak 2016. évi megállapításához a

szolgáltatási önköltséget a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló
2015. évi C. törvényben meghatározott normatívák figyelembe vételével határozta meg
az

intézmény.

Az

intézményvezető

önköltségszámítása,

és

díjjavaslata

teljes

terjedelmében az előterjesztés mellékletét képezi.
A Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2016.
március 29-i ülésén tárgyalja a rendelet - tervezetben szereplő intézményi térítési
díjak módosítását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező
rendelet –tervezetet vitassa meg és a melléklet szerinti tartalommal alkossa meg
rendeletét.
Csanádpalota, 2016. március 24.

Kovács Sándor
polgármester

Előterjesztést készítette: Kalászné Slajchó Edit jogi-és igazgatási előadó
Előterjesztést látta: Dr. Barna Angéla jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló
7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelet módosításáról szóló …../2016. (…..) önkormányzati
rendeletéhez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
1. Társadalmi hatása:

□ nincs
X van
Az ellátottak által fizetendő személyi térítési díj változását eredményezi.
2. Gazdasági és költségvetési hatása:

□ nincs
X van

Az Szt. vonatkozó rendelkezései szerint a fenntartó évente egyszer köteles az
intézményi térítési díjról szóló helyi rendeletét felülvizsgálni, és a térítési díjakat
megállapítani. A térítési díjak alakulása befolyásolja az intézményi költségvetés számait.
A bevételek elmaradása felboríthatja a költségvetés egyensúlyát.
Az intézményi térítési díjak emeléséből származó bevétel az intézmény tárgyévi
költségvetésében jelentkezik.
3. Környezeti és egészségügyi következményei:

X nincs
□ van

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

nincs
X van
Az intézményi térítési díjak változása miatt az intézményvezetőnek ismételten
valamennyi ellátott esetében felül kell vizsgálnia, és meg kell állapítania a személyi
térítési díjat
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következménye:
□ nincs
X van
Az intézmény saját tevékenységből származó bevétele alatta marad a tervezett
bevételnek. A bevételkiesés a feladatellátás finanszírozásában problémát okozhat. A
rendeletmódosítás elmaradása esetén nem teljesül a magasabb szintű jogszabályban
előírt rendelkezés.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek fennállása:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek fennállnak.
Készítette: Kalászné Slajchó Edit jogi,- igazgatási előadó
Csanádpalota, 2016. március 25.

T E R V E Z E T!
C S A N Á D P A L O T A
VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…../…….. (………)
önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló,
a 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelet
módosításáról

Záradék:
Kihirdetés ideje:
Hatálybalépés ideje:
Megalkotás napja:
dr. Barna Angéla
jegyző

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési
díjakról szóló 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelete módosításáról a következőket rendeli:
1. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. számú
melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

2. §
Ez a rendelet 2016. április 1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a
jegyző gondoskodik.

Kovács Sándor
polgármester

dr. Barna Angéla
jegyző

1. melléklet a ……./……... (…..) önkormányzati rendelethez
„2. számú melléklet a 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelethez

AZ ÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA
1.) Csanádpalota – Kövegy község területét ellátó szolgáltatótól biztosított
Ebéd – saját elvitellel és helyben fogyasztással - számított díj -: 580,- Ft/adag
Ebéd kiszállítással - számított díj -:
720,- Ft/adag
A fenti díjból a kiszállítás költsége: 140,- Ft/adag

2.) Csanádalberti község területét ellátó szolgáltatótól biztosított
Ebéd – saját elvitellel és helyben fogyasztással – számított díj:
Ebéd kiszállítással – számított díj:
A fenti díjból a kiszállítás költsége: 155,- Ft/adag

3.) Nagyér község területét ellátó szolgáltatótól biztosított
Ebéd – saját elvitellel és helyben fogyasztással –
díj az Szt. 115. §-ának (10) bekezdése alapján -:
Ebéd kiszállítással – díj az Szt. 115. §-ának (10) bekezdése
alapján:
A fenti díjból a kiszállítási költség: 0,- Ft/adag

4.) Pitvaros község területét ellátó szolgáltatótól biztosított
Ebéd – saját elvitellel és helyben fogyasztással –
díj az Szt. 115. §-ának (10) bekezdése alapján -:
Ebéd kiszállítással – díj az Szt. 115. §-ának (10) bekezdése
alapján:
A fenti díjból a kiszállítási költség: 185,- Ft/adag

5.) Királyhegyes község területét ellátó szolgáltatótól biztosított
Ebéd – saját elvitellel – számított díj -:
Ebéd kiszállítással – számított díj -:
A fenti díjból a kiszállítási költség: 0,- Ft/adag

6.) Ambrózfalva község területét ellátó szolgáltatótól biztosított
Ebéd – helyben fogyasztással és saját elvitellel – :
Ebéd kiszállítással:

650,- Ft/adag
805,- Ft/adag

435,- Ft/adag
435,- Ft/adag

430,- Ft/adag
615,- Ft/adag

660,- Ft/adag
660,- Ft/adag

485,- Ft/adag
600,- Ft/adag

A fenti díjból a kiszállítási költség: 115,- Ft/adag
7.) Nagylak község területét ellátó szolgáltatótól biztosított
Ebéd – saját elvitellel – számított díj -:
Ebéd kiszállítással – számított díj -:
A fenti díjból a kiszállítási költség: 15,- Ft/adag
Tervezett ellátási napok száma valamennyi telephelyen:

310,- Ft/adag
325,- Ft/adag

252 nap

2. melléklet a ……./……... (…..) önkormányzati rendelethez

3. számú melléklet a 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelethez

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA
„NAPLEMENTE” Idősek Gondozóháza:
A./ Élelmezési térítés:
(napi háromszori étkezés)
B./ Intézményi elhelyezés:

736,- Ft/nap
2.564,- Ft/nap

1.) Napi intézményi térítési díj összesen:

3.300,- Ft

2.) Havi intézményi térítési díj

99.000,- Ft

Nappali ellátást nyújtó Klub
1.) Csanádpalota, Kálmány Lajos utca 9. szám alatti székhelyen:
számított díj

0,- Ft/nap

2.) Csanádalberti, Fő utca 27. szám alatti telephelyen:
díj az Szt. 115. §. (10) bekezdése alapján megállapított díj

0,- Ft/nap

3.) Nagyér, Petőfi Sándor utca 17. szám alatti telephelyen:
számított díj

0,- Ft/nap

4.) Pitvaros, Kossuth utca 34. szám alatti telephelyen:
számított díj

Tervezett nyitvatartási napok száma 2015. évben valamennyi telephelyen:

0,- Ft/nap

252 nap

3. melléklet a ……./……... (…..) önkormányzati rendelethez
4. számú melléklet a 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelethez
A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA
A.) Csanádpalota – Kövegy község területén
Gondozási óradíj:
díj az Szt. 115. §. (10) bekezdése alapján:

600,- Ft/óra

B.) Csanádalberti község területén
Gondozási óradíj:
díj az Szt. 115. §. (10) bekezdése alapján:

300,- Ft/óra

C.) Nagyér község területén
Gondozási óradíj:
díj az Szt. 115. §. (10) bekezdése alapján:

0,- Ft/óra

D.) Pitvaros község területén
Gondozási óradíj:
díj az Szt. 115. § (10) bekezdése alapján:

0,- Ft/óra

E.) Királyhegyes község területén
Gondozási óradíj:
díj az Szt. 115. § (10) bekezdése alapján:

735,- Ft/óra

F.) Ambrózfalva község területén
Gondozási óradíj:
számított díj:

300,- Ft/óra

G.) Nagylak község területén
Gondozási óradíj:
számított díj:

765,- Ft/óra

Tervezett gondozási napok száma valamennyi telephelyen:

252 nap

