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Sorszám: Tárgy:

A szociális igazgatásról és a szociális

8 ellátásokról, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális alap- és

• szakosított ellátások térítési díjáról szóló
6!2015.(1L27.) ör. módosítása

Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság:

Minősített többség Ügyrendi, [akásügyi, Egészségügyi és Szociális
az Mötw. 50. -a Bizottság

alapján Pénzügyi Bizottság

Tárgyalás módja: Előkés:uleue:

nyílt ülés Tárnok Lászlóné jegyző
dr. Bimbó Mária igazgatási osztályvezető
Kádasné Oreg Julianna igazgató,
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális ignzgatásró és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. 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 az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások
ellenértékeként megállapított összeg.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások
térítési díjáról szóló 6/2015. (11.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Helyi
Rendelet) I. számú mellékletében szabályozza a térítési díjakat. melyeket a Képviselő-testület
március havi ülésén felülvizsgált.

A 2017. január l-től hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a házi segítségnyújtás két
szolgáltatási elemet foglal magába,

• a személyi gondozás keretében gondozást és háztartási segítségnyújtást, illetve
• a szociális segítés keretében háztartási segítségnyújtást,

ezért a Helyi Rendelet 2017. április hó 1-töl megbontva tartalmazza a házi segítségnyújtás
óradíját. mindkét tétel vonatkozásában 300 forintban rögzítve azt.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)
Korrn. rendelet 2017. augusztus hó 26-tól hatályos állapota szerint törlésre került a 12. ‚

mely a megjelölt időpontig külön-külön kategóriában tette kötelezővé a személyi
gondozásban és szociális segítésben részesülők térítési díjának megállapítását. Az említett



Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. szeptember 28-i ülésére

szakasz törlését követően a helyi rendelet csak a házi segítségnyújtás óradíját tartalmazhatja,
bontás nélkül.

Ezen okból kifolyólag technikai jellegű módosítást kell végrehajtanunk a Helyi rendelet
térítési díjakat tartalmazó 1. számú mellékletében, ahol a házi segítségnyújtás térítési díja
változatlanul 300 FodnUóra összegben kerül rögzítésre.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. (la) bekezdése alapján, ha a
felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetén - ha a
társulási megállapodásban meghatározott jladat- ás hatáskör a felhatalmazás tárgyának
szabályozására kiterjed - az önkormányzati rendelet megalkotására a társulási
megállapodásban kijelölt vagy ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi
önkormányzat képviselő-testülete jogosult. A rendelet megalkotásához a társulásban
résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása szükséges.

Mivel a Helyi rendelet módosítása technikai jellegű, a házi segítségnyújtás térítési díjának
összegében változás nem történik, Tarhos Község Onkormányzatának hozzájárulását nem
kértük.

A jogalkotásról szóló 2010. évi C)CXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítöje előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabátyozás várható
következményeit, melynek eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi
önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. A tervezett rendeletmódosítás társadalmi
és gazdasági hatása nincs, 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 az
eddigiek szerint adottak.

Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. szeptember 19.

Iz4á$r
pgfármester

ntLp)j
Jogi ellenjegvző

PEflt1nj egyző
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

(
önkormányzati rendelete

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

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL szóló
6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet

módosításáról
(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális gazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 92. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján. Magyarország Alaptön’énye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról. valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosítort ellátások
térítési díjáról szóló 6/2015. (11.27.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe e Rendelet 1.
melléklete lép.

2. * E Rendelet 2017. október hó I. napján lép hatályba. és az azt követő napon hatályát veszti.

Békés. 2017. szeptember 28.

Izsó Gábor sk. Tárnok Lászlóné sk.
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2017. szeptember hó napján

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző
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1. melléklet a(z) . . ./ ( ) önkormányzati rendelethez

‚ Térítési díjSzolgaltatas megnevezese
merteke

reggeli 55 Ft + ÁFA
Szociális étkeztetés, Békés ebéd 323 Ft + ÁFA

kiszáltítás 79 Ft + ÁFA

.‚.. ebéd 315 Ft+ÁFA
Szocialis etkeztetes. Tarhos . .

kiszallitas 79 Ft + AFA

Házi segítségnyújtás óradíja 300 Ft/óra

Támogató szolgáltatás térítési díja személyi segítés 150 Ft/óra

rászorulók esetében szállító szolgálat 100 Ft/km

Támogató szolgáltatás térítési díja nem személyi segítés 170 Ft/óra

rászorulók cserében szállító szolgálat I ID Ft/km

Közösségi Pszichiátriai Ellátás 0,- Ft

Időskorúak nappali ellátása 0,- Ft

. . . étkezésset 480 Ft
Fogyatekos szernelyek nappali ellatasa

etkezes nelkul 0,- Ft

‚ . . étkezéssel 480 Ft
Demens szei-nelyek nappali ellatasa, Bekes .

etkezes nelkul 0,- Ft

. . . étkezéssel 400 Ft
Demens szemelyek nappali ellatasa. Tarhos

etkezes nelkut 0,- R

Hajléktalanok átmeneti szállásának térítési az első hónapban 0,- Ft
díja a második hónapról 5.000 Ft/hó, 170 Ft/nap

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 0 Ft

Család- és Gvermekjóléti Központ 0- Ft



Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ
5630 Bekes, Jantyzk n. 1.

c2 Tel/fax: 66/414-840
e-mm!: bvszszk(bqmaü. coli!

Békési Kistérségi lutézményfenntartó Társulás
Békés, Petőfi u. 2.
Izsó Gábor elnök részére

tár2v: házi segítségnyújtás térítési díjának meghatározása
ikt.sz.: /2017.

Tisztelt Polgármester Ur!

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ vezetőjeként, mint házi segítségnyújtás
szolgáltatást nyújtó intézmény az alábbiakról tájékoztatom.

A 29/1993. (fi. 17.) Kor,,,. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról szóló jogszabály 2017. 08.26-án hatályos verziójában törlésre került a 12. ‘

mely a megjelölt időpontig külön-külön kategóriában engedélyezte a személyi gondozás és
szociális segítésben részesülők térítési díját megállapítani (jogszabály szövege:A házi
segítségnyújtás térítési díja a szociális segítés és a személyi gondozás térítési díjából tevődik
össze.) Az említett szakasz törlését követően a helyi rendelet csak házi segítségnyújtás
óradíjat tartalmazhat, annak bontását nem.

Ertelmezésem szerint mindezek után a fenntartó által meghatározott térítési díj
felülvizsgálata szükséges a helyi szabályozó dokumentumban.

Javaslom, hogy a házi segítségnyújtáson belüli kategóriák megszüntetésre kerüljenek,
valamint a házi segítségnyújtás térítési díja változatlanul 300 Forint/óra mértékben kerüljön
meghatározásra.

A felülvizsgálat mihamarabb esedékes, hiszen a változásról (bár érdemleges módosítást
esetünkben nem hoz) az ellátottakat is tájékoztatni szükséges.

Kérem Önt, hogy a fentiek alapján a szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjen!

Békés, 2017. szeptember 13.

Tisztelettel:
Kádasné Oreg Julianna

igazgató


