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Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata mindig arra törekedett. hogy olyan helyi szociális ellátórendszert
alakítson ki és működtessen. amely alkalmas arra. hogy megfelelő segítséget nyújtson a
külőnböző élethelyzetekben problémákkal küzdő békési embereknek. Ezen értékrend mentén
haladva szeretnénk bővíteni az úgynevezett önkonnánvzaü gvógvszei*öltség támogatásra
jogosultak körét, valamint az eddigi kettőről évi háromra növelni a rekreációs támogatás
keretében igénybe vehető fürdöbérletek számát. Az idei kökségvetésünk szociális elöirányzata
mindezt lehetővé teszi.

Az előteijesztés keretében egyrészt a fenti módosításokra teszünk javaslatot. másrészt pedig
eleget kívánunk tenni ajogszabályi kötelezettségünknek és Felül kívánjuk vizsgálni a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakat.

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 (a továbbiakban: Helyi Rendelet) hatályos rendelkezési szerint:
„Önkormányzati gyógvs:erköltség tániogatásta jogosult az ci szenzéLy, akinek esaládjábűn űz egy
főre számított jövedelem nem halad/a meg az öregségi nvugcUj mindenkori legkisebb összegének
215 %-át, eLi’e(h71 élő esetében cu7nak 260 %-át, és ci havi rendszeres gyógyító ellátás költségének
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„értéke uzeghuladja az öregségi nyugdíj ‚nindeizkori legkisebb összegének 20 %—ut, tovabba íze,;,
jogoszül alanyi— l’agv normatív jogcímen megállapított közgvágvellátásra.

Ehhez képest a tcrvczeu módosítással szélesedik a juttatásra jogosultak köre, hiszen alapesetben
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-ára. egyedül élő esetében 400 %-ára nő a
jövedelemhatár, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke is kedvezőbben
alakul az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 5 %-a szerint elismert összeggel.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény (a továbbiakban:
S:L) 114. * (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért - ha törvény
másként nem rendelkezik - térítési díjat kell fizetni.

Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások
ellenédékeként megállapított összeg.

Az Szt. 115. * (1) bekezdése egyebek mellett akként rendelkezik, hogy 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, támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési
díjat integrált intézmény esetében szolgáltatásonként. szakápolási központ esetében a
szakápolási ellátásra külön kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a
közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.

Az Szt. 92. * (1) bekezdés b) pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételéről. valamint a fizetendő térítési díjakról. ha a Fenntartó önkormányzati
társulás, akkor a társulási megállapodásban megjelölt székbe/v szerinti vagy az erre kijelölt
települési önkonnánvzar ci társulási megállapodásban ineghatarozottak szerint rendeletet alkot.

A Békés Város Önkormányzata és Tarhos Község Önkormányzata között létrejött társulási
megállapodás 14. pont a) alpontja alapján a társulás településein lakóhellyel rendelkező
személyek számára a szolgáltatások a társulási megállapodás alapján ingyenesen vagy térítési
dij alapján vehetök igénybe. A térítési díjak fenntartó általi megállapításának jogát a

székhelytelepülés, Vagyis Békés gyakorolja.

Az elkészített javaslat szerint a szociális étkeztetés céljára szánt ebéd díja változna, különös
tekintettel a vásárolt szolgáltatás díjának adagonként 50 forinttal történt megemelésére és a
szállítás, valamint az ételosztás során igénybe vett humánerőforrás bérjellegű kiadásainak
növekedésére. A tarhosi Vásárolt élelmezés ára is jelentősen megemelkedett. ez indokolja a
térítési díj változását. A demens személyek részére nyújtott nappali ellátás térítési díja Tarhoson
alacsonyabb, mert az ellátás a békésivel ellentétben nem tartalmaz reggelit, csupán ebédet
(Békésen mindkettőt). A Támogató Szolgálat személyi segítés esetén fizetendő térítési díja
minimálisan emelkedik, közelíteni igyekszünk a házi segítségnyújtás óradíjához. A nem
rászorulók esetében esedékes szállítószolgálati kilométer díját 200 forintra kívánjuk emelni, a
nem kötelező feladatból adódó leterheltség miatt.

A Helyi Rendelet J. nwllékle/él képező táblázat szerinti formában mutatjuk be a térítési díjakat,
vastag betűvel kiemelve azokat a tételeket, amelyek változása indokolt.
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Szolgáltatás megnevezése Térítési díj jelenlegi Javasolt díj ‘nénúke
mértéke április I-tál

reggeli 55 Ft ÁFA 55 Ft + ÁFA

Szociális étkeztetés Békés ebéd 323 Ft+ ÁFA 353,SF+ÁFA

kiszállítás 79 Ft + ÁFA 79 Ft + ÁFA

ebéd 315 Ft+ ÁFA 354,SFt+ÁFA

Szociális étkeztetés Tarhos kiszátlítás 79 Ft ± ÁFA 79 Ft + APA

személyi gondozás

Házi seíLségnvüjtús óradíja szociális segítés 300 Ft 300 Ft

Támogató szolgálat térítési díja személyi segités 150 Fuóra 200 Ft/óra

rászorulók esetében szállítószolgálat 100 Fikm 100 Ft/kin

Támogató szolgálat lérilési díja személyi segilés 170 Filóra - 300 Ftóra

nem rászorulók esetében szállítószolgálat I ID FI/km 200 Ftfk,,,

Közösségi pszichiátriai ellátás - 0,- Ft 0,- Ft

Időskorúak nappali ellátása - 0,- Ft 0 Ft

Fogyatékos személyek nappali étkezéssel 480 Ft 520 Ft
ellátása

étkezésnélkül 0.-Ft 0,-Ft

Demens személyek nappali étkezéssel 480 Ft 520 Ft
ellátása Békés

étkezés nélkül 0,- Ft 0,- Ft

Demens személyek nappali étkezéssel 400 Ft 450 Ft
ellátása Tarhos

étkezés nélkül 0,- Ft 0,- Ft

Hajléktalanok Átmeneti az első hónapban 0,- Ft 0,- Ft

Szállásának térítési díja a második 5000 Ft/hó. 170 Ft/nap 5000 Ft/hó, 170 Ft/nap
hónaptól

Család- és ‘yemiekjóléti 0.- Ft 0,- Ft
‚ Szolgálat

Család- és gyermekjóléti Központ 0.- Ft 0.- Ft

A fentiek tükrében az alábbi rendelet-tervezetet terjesztjük a Tisztelt képviselö-testüleí elé.
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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
6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet

m ó d o s í t á s á ró I
(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzata Képviselö4estülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi 111. törvény 26. *-ában, a 32. * (3) bekezdésében, a 132. (4) bekezdés d) és g) pontjaiban,
továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. * (1) bekezdésének Sa. pontjában meghatározott feladatkörében
elján’a, Békés Város Önkormányzata Képviselö-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 1/2015. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24. * (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési
jogkörében eljáró képviselő-testüteti bizottság véteményének kikérésérel a következőket rendeli cl:

1. Békés Város Önkormányzata Képviselö-testületének a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési
díjárót szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 27. helyébe az
alábbi rendelkezés lép:

27. Önkannánv:ari gi’égricw*öltség tainogatasiv jogosult c O .CeI?léIl’. ciki zek esalédjábwz a: egy
/öre s:ómíiou jövet/elem uzei;u ha/tudja ;zeg ci: öregségi inzugdij mindenkori legkisebb iiss:egúnek 300 %—
Út, egiedül élű esetében romok 400 %—Út, és a havi ‚e,zd.ceres tn’ógvíré ellátás költségének „értéke
nuegha/ac/ja a: öregségi nyugdíj nuindeuzkori legkisebb öss:egénck 15 %—ái, ‚ot hím izeni jogosudt alanw—
1VcV nOinIatí%’ jogcímen ozegállapirort kö:gyágvel/átásra.

2. A Rendelet 56/A. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés tép:

(1) A rekreáckís iá;;zogcuiás egy évben legfdjehb 3 culkalommal relte/o itrénrhc.

I A Rendelet 1. meiléklete helyébe e rendelet I. melléklete lép.

4. (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba és
az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A 3. 2019. április 1-jén lép hatátyba és az azt követő napon hatáRát veszti.

Békés, 2019. február

Izsó Gábor sk Támok Lászlóné sk.
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2019 hó napján

Támok Lászlóné
jegyző
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L nzeUékk’r ci ...i20! V ( onkormam:czn iviitle!i’(Iicz

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjai

Szolgáltatás megnevezése Térítési díj mértéke

reggeli 55 Ft — ÁFA

Szociális étkeztetés Békés ebéd 354,5 Ft± ÁFA

kiszállílás 79 Ft + ÁFA

ebéd 354,5 Ft + AFA

Szociális étkeztetés Tarhos kiszállitás 79 Ft + ÁFA

házi segítségnyújtás óradíja 300 Ft

személyi setsítés 200 Ft/ára
Tarnogato szolgalat tentes, dija —

rászorulók esetében szállitószolgálat 100 Ft km

. - - személyi segítés 300 Ft/óra
famogato szolgalat tentesi dija

nem rászorulók esetében szállitászolgálat 200 Ft’km

• Közösségi pszicliiátriai ellátás — 0,- Ft

Időskorúak nappali ellátása — 0,- Ft

étkezéssel 520 Ft

Fogyatékos személyek nappali ellátása étkezés nélkül 0,- Ft

étkezéssel 520 Ft

Demens személyek nappali ellátása Békés étkezés nélkül 0,- Ft

étkezéssel 450 Ft

Demens személyek nappali ellátása Tarhos étkezés nélkül 0.- Ft

. . - . az első hónapban 0,- Ft
Hajlektalanok Atmenett Szallasanak
térítési díja a második hónaptól 5000 Ft hó, 170 Ft’nap

Család-és gyermekjóléti Szolgálat 0,- Ft

Család-és gvermekjóléti Központ 0,- Ft
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Előzetes hatásvizsgálat

a 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. 27.) őnkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet
tervezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítöje előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit, melynek eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testületét tájékoztatni kell.

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági. költségvetési hatása:

A rendeletben foglaltak végrehajtása az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten egyrészt
tágítja. szélesíti azt a személyi kört. akik szociális helyzetük alapján a jövőben jogosultak
lesznek az úgynevezett önkormánvzan gvógvszerköksóg támogatásra. másrészt pedig az eddigi
kettőről évi háromra növeli a rekreÉiciós támogatás keretében igénybe vehetö frdőbérleiek
számát. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások egyes térítési díjainak emelése a
minimálisan szükséges mértékre szorítkozik, jelentős terhet nem ró az érintettekre.

2. Környezeti és egészségi következményei:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezeti következményei nincsenek. A
rendelet hozzájárulhat az érintett népesség egészségi állapotának, közérzetének javításához -

bár egzakt módon ez a következmény nehezen prognosztizálható.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló lényeges hatása
nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:

A rendelet megalkotásával az önkormányzat alapvetően olyan többletjuttatásokat biztosít a
lakosság meghatározott rétegei számára, amelynek mértéke a képviselő-testület mérlegelésétől
és az önkormányzat költségvetési lchctőségeitől függ. A rendelet megalkotása tehát nem
kötetező jellegű, a jogalkotás elmaradása ilyen értelemben semmilyen hátrányos
következménnyel nem jár.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi Feltételek az
Önkormányzatnál rendelkezésre állnak.
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RÉSZLETES INDOKOLÁS

a Békés Város Önkormányzata Képvisel6-testülctének 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 rendekt módosításáról szóló rendelet
tervezethez

A rendelct-íen’e:et I. -álzoz: A Rendelet az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten
tágítja. szélesíti azt a személyi kört. akik szociális helyzetük alapján a jövőben jogosultak
lesznek az úgynevezett önkonnánvmti gvógvs:erkökség támogatásra.

A hatályos szabályozás szerint: 1,Önkorniámnccmn glágis:erkölrsLg tániogatásm jogosult cm: cm

s:eméh. cikinek családjában (1: eiv főre s:anizkttjövecleleni izen; ha/adja meg cm: öregscgi m’mgdíj
mindenkori legkisebb öss:cgánek 2i5 %—át, etieclül d/Ő esetdhei annak 260 %—at, és cm havi
re;v:emtv gyógyító ellátás kö/tsúgdnek nzéitdke meghaladja ci: öregségi nyugchj mindenkori
legkisebb ős:egének 20 %—át, továbbá nem jogosult ulcmvi— vagy normatív jogcímen n;egállupítou
kö:gvógvellátásiv.

Ehhez képest a módosítással szélesedik a jogosultti kör, hiszen alapesetben az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 300 %-ára, egyedül élő esetében 400 %-ára nö a jövedelemhatár. és a
havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke is kedvezöbben alakul az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15%-aszerint elismert összeggel.

A rendekt-ten’aet 2. -áIzoz: A Rendelet az eddigi kettőről évi háromra növeli a rekreációs
támogatás keretében igénybe vehető fürdőbérletek számát.

A rendelet-ten’c:eí 3. -áho:: A márciustól hatályos térítési díjakat határozza meg a minimálisa
szükséges mértékű kiigazításokkal.

A re,zdelct-tenc:et 4. ‘-áho:: A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Békés, 2019. t’ebruár2l.

Iz ó Gabor
lgárrnester

Jogi ellen jegyző

Pénzügyi ellenjegzö
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