
 1 

Tárgy: A szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló önkormányzati 

rendelet módosítása 

Sorszám: IV/3. 

Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző 

dr. Bimbó Mária osztályvezető,  

Igazgatási Osztály 

Kádasné Öreg Julianna igazgató,  

Békés Városi Szociális Szolgáltató 

Központ 

 

Döntéshozatal módja: 

Minősített többség az Mötv. 50. §-a 

bekezdése alapján 

Előkészítésben 

részt vesz: 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 

Szociális Bizottság, 

Pénzügyi Bizottság 

Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2014. december 8-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ (a továbbiakban: BVSZSZK) igazgatója, 

Kádasné Öreg Julianna kérelemmel élt Békés Város Önkormányzatához, melyben kéri, hogy 

Tarhos községben demens személyek nappali ellátása vonatkozásában a térítési díj 

szabályozásra kerüljön.    

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.) 114. § (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért - ha 

törvény másként nem rendelkezik - térítési díjat kell fizetni. Az Szt. 115. § (1) bekezdése 

alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja a szolgáltatási 

önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó 

összegének, támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a 

szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának 

különbözete. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként 

kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek 

arányában történő megosztásával.  

A BVSZSZK hatályos működési engedéllyel rendelkezik az idősek nappali ellátásán belül a 

demens személyek nappali ellátására. Tarhoson magas az idősek aránya, tekintetükben a 

bentlakásos intézményi elhelyezés ideje kitolódik, az alapellátási formákat próbálják igénybe 

venni, így a családtagoknak - visszajelzésük szerint - nagy segítség, hogy az idős 

hozzátartozót napközben biztonságban tudhatják.  

Pszichiátriai vizsgálat alapján az ellátottak körében 7 fő demens személy található, akik 

mentális gondozását speciálisan végeznék. Ezáltal magasabb lenne a feladatfinanszírozás is, 

úgy, hogy ahhoz a személyi és tárgyi feltételek jelen állapot szerinti rendelkezésre állása 

elegendő.     
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A demens személyek nappali ellátásának térítési díját a Tarhoson biztosított szociális 

étkeztetés ÁFÁ-val számított térítési díjával azonos mértékben javasoljuk szabályozni. 

Tarhoson - Békéshez képest - azért alacsonyabb összegű a demens személyek nappali 

ellátásán belül az étkezés térítési díja, mert ott reggelit nem tudunk biztosítani.  

Az Szt. 92. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében 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. 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 10/2012. (III.30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Helyi 

Rendelet) 8. számú mellékletében szabályozza a térítési díjakat. E melléklet 7) pontja a 

módosítást követően a) és b) pontra kerül felosztásra, az alábbiak szerint:  

7) Demens személyek nappali ellátása                                                                                                                            

 a) Békés 

  a) 420 Ft (étkezéssel) 

  b) 0,- Ft (étkezés nélkül) 

 b) Tarhos 

  a) 355 Ft (étkezéssel) 

  b) 0,- Ft (étkezés nélkül) 

 

A BVSZSZK fenntartója a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás, melynek társulási 

szerződése 14.a.) pontja értelmében a  térítési díjakat a székhelytelepülés önkormányzata 

állapítja meg. Az előterjesztést a társulás másik tagtelepülése, Tarhos Község Önkormányzata 

tájékoztatásul megkapta.                                                          

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 

előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 

következményeit, melynek eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi 

önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.  

 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatásaként egy új, az igények miatt szükségesnek 

mutatkozó alapellátási forma lesz elérhető Tarhos községben. Gazdasági hatása, hogy a 

magasabb feladatfinanszírozás miatt az ellátás színvonalára fordítható összeg emelkedik. A 

rendelet módosítása sem környezeti sem egészségügyi hatást nem von maga után. A tervezett 

önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.  A jogszabály 

alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez mellékelt rendelettervezetet 

szíveskedjen elfogadni.  

 

Békés, 2014. november 26. 

 

 Izsó Gábor  

                                                                                                       polgármester 

Jogi ellenjegyző  

 

Pénzügyi ellenjegyző  



 3 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…./….. (…. ….)  

önkormányzati  rendelete  

A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 

szóló 10/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

(TERVEZET) 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, valamint a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) és (2) 

bekezdéseiben, valamint Békés Város Önkormányzata és Tarhos Község Önkormányzata 

között 2013. május hó 31. napján létrejött Társulási Megállapodás 8. a. pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulásban 

résztvevő Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulásával a 

következőket rendeli el: 

 

1. §   Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 10/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete 8. melléklet 7) pontja 

helyébe a következő pont lép:  

„ 7) Demens személyek nappali ellátása                                                                                                                            

 a) Békés 

  a) 420 Ft (étkezéssel) 

  b) 0,- Ft (étkezés nélkül) 

 b) Tarhos 

  a) 355 Ft (étkezéssel) 

  b) 0,- Ft (étkezés nélkül)” 

                                                                                                                                   

2. § E rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba és hatályát veszti a hatálybalépését követő 

napon.  

 

B é k é s, 2014. december 8. 

 

   Izsó Gábor  sk      Tárnok Lászlóné sk 

 polgármester       jegyző 

  

 

A rendelet kihirdetésre került:  

 

2014. december ….. napján 

 

 

Tárnok Lászlóné sk 

 jegyző 


