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Sorszám: Tárgy:

g
A szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális alap — és
szakosított ellátások térítési díjáról szóló

• 6/2015.(II.27.) ör. módosítása

Döntéshozatal módja: Vélenzé,;;czö bizottság:

Minősített többség Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
az Mötv. 50. *-a Bizottság

alapján Pénzügyi Bizottság

Tárgyalás módja: Előkészítette:

nyílt ülés Tárnok Lászlóné jegyző
dr. Bimbó Mária igazgatási osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkonnányzata 2016. március 31-i ülésén - a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nvijtó szociális alap- és szakosított
ellátások térítési dQáról szóló 6/2015. (1127.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Helyi Rendelet,) módosítása során - rekreációs támogatás, azon belül uszodabérlet támogatás
és gyógyfürdő szolgáltatás támogatás szabályozásáról döntött. A rekreációs támogatás
gyorsan népszerűvé vált a lakosság körében.

Az alább kifejtett okok miatt. a Helyi Rendelet rekreációs támogatással kapcsolatos egyes
rendelkezéseinek módosítása vált szükségessé.

Az uszodabérlet támogatást a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai
Központ intézményében, a Békési Uszodában lehet igénybe venni. míg a gyógyWrdö
szolgáltatás támogatást a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdőhöz tartozó
Gyógyfürdőben.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 404/2016. (XII. 09.) számú döntése
értelmében 2017. január hó I. napjától a Békési Uszoda a Békési Gyógyászati Központ és
Gyógyf(irdő telephelyévé vált. Megállapítottuk, hogy felesleges egy intézményen belül a két
külön támogatás fenntartása. az eddig .gyűjtőnévkénr alkalmazott rekreációs támogatás a
természetbeni ellátás megnevezésére megfelelő. annak további bontása szükségtelen.

Mivel a rekreációs támogatás teljes összege az önkormányzatot terheli. a 2017-es év
költségvetésének készítése során meg kellett vizsgálnunk. hogy anyagi lehetőségeink a
továbbiakban is lehetővé teszik-e a támogatás nyújtását. A 2016-os évhez képest a központi
költségvetésből Békés Város Onkonnányzata részére 19.291.000 forinttal kevesebb szociális
pénzeszköz került odaitélésre.
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A rekreációs támogatást mindenképpen biztosítani szeretnénk városunkban. azonban előzőek
miatt bizonyos szintű módosítás vált szükségessé, amely során két lehetőséget vizsgáltunk. Az
egyik, hogy a támogatás a 65. életévet betöltött szeméLyek részére állna nyitva, az eddig
szabályozott 60 éves korhatár helyett, a másik, hogy az igénybe vehető alkalmak száma
kerülne csökkentésre. Ami a kezdetektől fogva biztos volt, hogy jövedelemhatárt kell
megállapítanunk az igénybevétel feltételeként. Nyilvántartásunk szerint a 2016-os évben a
táblázat szerinti kormegoszlásban állapítottunk meg a rekreációs támogatást, amely adatok
átfedést tartalmaznak, mivel a két szolgáltatás párhuzamosan igénybe vehető volt. Az adatok
csak a jogosultságot tartalmazzák, azt nem, hogy hányan vették igénybe kétszer vagy
háromszor a támogatást.

Támogatás megnevezése 60-65. év közötti 65. életévét betöltött
I igénylő igénylő

uszodabérlet támogatás 343 Fő 448 Fő
gyógyfürdő szolgáltatás támogatás 326 Fő 523 Fő

Összes igénybevevő 669 Fő 971 Fő

A számadatokból látható, hogy jelentős számú, 669 Fő a 65 év alatti igénybe vevő, ezért
javasoljuk. hogy a támogatásban továbbra is a 60. életévét betöltött, Békés városban
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy részesülhessen, - cx
Önkormányzat anyagi lehetőségeit Jie1embe véve - egy naptári év során két húsz alkalmas
bérlet igénybevételével. A támogatás alkalmai a gyógyfürdőben és az uszodában is igénybe
vehetőek.

A rekreációs támogatásra való jogosultság jövedelemhatáraként a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 500%-ára teszünk javaslatot, ami a 2017-es évben 142.500
Forint. A rekreáció céljának egyénhez fűződő jellege miatt a jövedelemhatár vizsgálatakor
csak az igénylő jövedelme vehető figyelembe, a házastárs, élettárs jövedelmét nem számítjuk
ide.

Az ellátás igénybevételének gyakorlati tapasztalaÉai azt mutatják, hogy a l-lelyi Rendeletben
bizonyos részletszabályok rögzítése szükséges, Úgy, mint:

• rendelkezni a bérlet kézhezvételének és felhasználhatóságának idejéről: javaslatunk
szerint a bérlet a határozat jogerőre emelkedésétől számított egy hónapon belül vehetö
kézhez, és annak érdekében, hogy a rekreáció célja megvalósuljon, vagyis a
támogatás az egészség megőrzését segítse, a kiállítástól számított hat hónapon belül
használható fel,

• rendelkezni a 2017. január hó 31. napjáig hatályos szabályok szerint kiállított bérletek
felhasználásának végső időpontjáról: javasoljuk 2017. június hó 30. napját megjelölni.

Az uszodában igénybe vehető az úszómedence és az igénybevételkor müködő szolgáltatások
(p1. szauna, élményelemek használata), a gyógyfürdőben a gyógyvizes gyógymedence
használata. A Bemer szolgáltatás kikerült a támogatás által biztosított szolgáltatások közül,
mert azt nem lehetett szinkronba hozni a gyógymedence használatával, lévén a Bemer
szolgáltatást időpont-egyeztetést követően egy időben egy fő veheti igénybe. és több hónapos
volt a várakozás időtartama.

Az előterjesztés mellékletét képezi a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdővel kötendő
szolgáltatási szerződés (2. számú melléklet), illetve a Békés Városi Kecskeméti Gábor
Kulturális, Sport és Turisztikai Központtal 2016. április hó 1. napján kötött szolgáltatási
szerződést megszüntető okirat (3. számú melléklet).
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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-testü]etét tájékoztatni kell. A tervezett rendeletmódositás társadalmi
és gazdasági hatása, hogy a célközönség az önkormányzat anyagi lehetőségéhez mérten
továbbra is természetbeni támogatásban részesül. A rendelet módosításának költségvetési,
környezeti hatása nincs, Egészségügyi hatása a támogatást igénybe vevő személyek egészségi
állapotának megőrzése, illetve feltételezhető javulása. A tervezett módosítás értelmében az
adminisztratív terhek nőhetnek. A jogszabály megalkotására az önkormányzatnak
kötelezettsége nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi
feltételek az eddigiek szerint adottak.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot és az előterjesztéshez
mellékelt rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni.

Határozati iavaslat:
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy

• a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központtal
uszodabérlet támogatása tárgyában 2016. április hó 1. napján kötött szolgáltatási
szerződést megszüntető okiratot, illetve

• a rekreációs támogatás tárgyában a Békési Gyógyászati Központ és
Gyógyfürdővel kötendő szolgáltatási szerződést

aláírja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. január 19.

I ó’ábor
p Igármester

Jogi ellenjegyző

{énjegyző
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1. Számú melléklet
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
j.. ( )

önkormányzati rendelete

A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL, VALAMINT
A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ALAP- ÉS

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL szóló
612015. (II. 27.) önkormányzati rendelet

m ódosításá ről
(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 26. *-ában. a 32. (3) bekezdésében és Magyarország
Alaptőrvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1. Békés Város Önkormányzata Képviselö-testületének a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakositott ellátások
térítési díjáról szóló 6/2015. (11.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) II. i)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1) a rekreációs (cíniogcz(cis vonatkozásában a számla l;wwz’zJtásáI kövciő S flC)OI? belül ci
Békési Gyógyászati Központ és Gvógvfürdőfoh’ószánzlájára utalással’

2. A Rendelet 52. -a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Békés Város Onkormányzata az arra rászorulóknak egyéb szociális ellátás keretén belül

a) otthoni szakápolást,
b) köztemetést.
c) közművesítési támogatást.
d) kommunális adó támogatást

biztosít.
(2) Békés Város Onkormányzata az egészség megőrzése érdekében rekreációs támogatást

biztosít.

3.* A Rendelet 56/A. -a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Békés Város Önkormányzata a 60. életévét betöltött személyek részére, rekreációs

támogatásként 20 alkalmas bérletet biztosít, mely a Békési Gyógyászati Központ és
Gyógyílirdőben gyógyvizes gyógymedence használatára és a Békési Uszodában a
medencék és a működő szolgáltatások használatára jogosít.

(2) Rekreációs támogatás akkor nyújtható. ha kérelmező jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át.

(3) A támogatás igénylésekor az életkort és a lakóhelyet, mint a jogosultság feltételeit,
személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával kell igazolni.

(4) A rekreációs támogatás egy évben legfeljebb 2 alkalommal vehető igénybe.
(5) A bérlet a jogosultságot megállapító jogerős határozat bemutatásával a Békési

Gyógyászati Központ és Gyógyrtirdőnél vagy a Békési Uszodában vehető át, a határozat
jogerőre emelkedését követő I hónapon belül. A rekreáció céljának megvalósulása
érdekében a bérlet a kiállításától számított 6 hónapon belül használható rel.

(6) A támogatás nem átruházható, azt ajogosultcsak személyesen érvényesítheti.
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(7) A 2017. Január hó 31. napjáig jogerősen megállapított gyógyFürdő kezelés támogatásból és
uszodabérlet támogatásból eredő jogosultság 2017. június hó 30. napjáig érvényesíthető.

4. Hatályát veszti a Rendelet 11. j) pontja

5. E Rendelet 2017. február hó 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Békés, 2017. január 26.

Izsó Gábor sk. Tárnok Lászlóné sk.
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2017. január hó napján

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző
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2. számú melléklet
SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

(TERVEZET)

amely létrejött egyfelől Békés Város Önkormányzata (székhely: 5630 Békés, Petőfi u. 2.,
képviseli: Izsó Gábor polgármester) — a továbbiakban: Megrendelő,

másfelől a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő (székhely: 5630 Békés, József
Attila u. 5., adószám: 15343109204, képviseli: Erdélyi Imola Igazgató) - a továbbiakban:
Szolgáltató,

együttesen a továbbiakban. mint Szerződő felek között, alulírott napon és helyen, az alábbi
feltételekkel:

I.) Szerződő felek megállapodnak. hogy Békés Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról szóló 6/2015.
(11.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Helyi Rendelet) 56/A.-ában
szabályozottak Figyelembe vételével egymással szolgáltatási szerződést kötnek. az
alábbi feltételek szerint.

2.) Megrendelő megbfzza Szolgáltatót. hogy egészségmegörzés és rekreáció céljából
rekreációs támogatás nyújtson, amely

a) a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyrnrdőben a gyógyvizes
gyógvmedenee használatát,

b) a Békési Uszodában az igénybevételkor működő szolgáltatások (medence.
szauna. élményelemek) használatát
foglalja magában.

3.) A szolgáltatás nyújtás során Szolgáltató a Helyi Rendelet 56/A. * (3) bekezdése szerint a
Békés Város Önkormányzata által tárgyban kiállított jogerős határozat alapján átadja a
jogosult részére a szolgáltatás igénybevételére jogosító 20 alkalmas bérletet.

4.) Szolgáltató vállalja, hogy a feladatot érvényes és hatályos működési engedély
birtokában. a vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények, nyilvántartási
kötelezettségek betartása mellett végzi.

5.) Felek a rekreációs támogatáshoz biztosított 20 alkalmas bérlet ellenértékét 10.000
Forint, azaz Tízezer Forint összegben határozzák meg, amely ár az AFA-t tartalmazza.

6.) Szolgáltató a nála adott hónapban rekreációs támogatás jogcímen igénybe vett
bérletekről — azok dczrabszámának fellünteksével — a kővetkező hónap 5. napjáig
számlát állít ki. A számla kifizetése annak benyújtását követő 8 napon belül, Szolgáltató
Erste Bank Hungary Zrt. pénzintézetnél vezetett, 11998707-04606828-00000000 számú
folyószámlájára történik.

7.) Szolgáltató a szolgáltatási szerződést - indokolóssal, 1 hónapos felmondási idővel -

felmondhatja, ha Megrendelő az 5.) pontban foglalt fizetési kötelezettségének
önhibájából, felszólítás ellenére sem tesz eleget.
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8.) Jelen szolgáltatási szerződést Szerződő Felek határozatlan időre kötik. E szerződés
megszűnik, ha Szolgáltató tárgyi tevékenységre vonatkozó működési engedélye
érvényét és hatályát veszti, vagy ha Megrendelő a Helyi Rendelet rekreációs
támogatásról szóló rendelkezéseit hatályon kívül helyezi.

9.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.

10.) Jelen szerződést Szerzödő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írták alá.

11.) Jelen szerződés 2017. február hó 1. napján lép hatályba, ezzel egy időben hatályát veszti
a Szerződő Felek között gyógyfürdö kezelés támogatás nyújtása tárgyában 2016. április

hó 1. napján aláírt szolgáltatási szerződés.

12.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a(z) /2017. (1.26.) Számú
határozatával felhatalmazta polgármesterét e megállapodás aláírására.

Békés, 207. évjanuárhó nap

Izsó Gábor Erdélyi Imola
polgármester igazgató

Békés Város Onkormányzata Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdö
megrendelő szolgáltató

Jogi ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző:

Támok Lászlóné jegyző Váczi Julianna gazdasági osztályvezető
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3. számú melléklet
SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉST

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzata (székhely: 5630 Békés, Petőfi u. 2., képviseli: Izsó Gábor
polgármester) — a továbbiakban: Megrendelő, valamint

a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ (székhely: 5630
Békés. Jan(yik u. 23-25., adószám: 15583563-2-04, képviseli: Koszecz Sándor Igazgató) - a
továbbiakban: Szolgáltató,

együttesen a továbbiakban mint Szerződő Felek, az alulírott napon és helyen az alábbi
megállapodást kötik.

I.) Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy 2016. április hó 1. napján egymással
szolgáltatási szerződést kötöttek, melyben Megrendelő megbízta Szolgáltatót, hogy
rekreációs támogatásként uszodabérlet támogatást igénybe vevő személyek részére Békés
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított
ellátások térítési díjáról szóló 6/2015. (11.26.) önkormányzati rendelete 56/A. -ában
szabályozottak szerint sportolási lehetőséget biztosítson a Békési Uszodában.

2.) Békés Város Önkormányzata 404/2016. (Xll.09.) számú döntése értelmében a Békési
Uszoda 2017. január hó I. napjától a Békési Gyógyászati Központ és Gyógymrdő
telephelyévé vált, ezért Felek az I.) pontban meghatározott szerződést közös
megegyezéssel, 2017. január hó 31. napjával megszüntetik.

3.) Felek rögzítik, hogy egymás felé követelésük vagy tartozásuk nincs, ilyen jellegű igénnyel
egymással szemben nem lépnek Fel. Szolgáltató kijelenti, hozzájárul ahhoz, hogy a 2017.
január hó 1. és 31. napja között a Békési Uszodánál érvényesített uszodabérlet támogatás
ellenértéke a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfúrdő részére kerüljön kifizetésre.

4,) Jelen szerződést Szerzödő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
írták alá.

5.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a(z) /2017. (1.26.) Számú határozatával
felhatalmazta polárrnesterét e megállapodás aláírására.

Békés, 2017. év január hó nap

Izsó Gábor Koszecz Sándor
polgármester igazgató

Békés Város Önkormányzata Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális.
megrendelő Sport, és Turisztikai Központ

szolgáltató

Jogi ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegzö:

Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna gazdasági osztályvezető


