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ELŐTERJESZTÉS
Siójut Község Képviselő-testületének
2020 január havi ülésére

Tárgy: Javaslat Siójut Község Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról, a
szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Dr. Sárközy László jegyző
Előkészítette: Jogi és Szervezési Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!
Siójut Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (a továbbiakban Szt.) 86. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelező
feladatát, a személyes gondoskodás körében az étkeztetést vállalkozási szerződés útján
biztosítja. A vállalkozási szerződést a Torkos-borz étteremmel (8600 Siófok, Sió u. 13.,
képviseli: Jakab Márta egyéni vállalkozó) kötötték.
A vállalkozó 2020. január 9-én jelezte az önkormányzat felé, hogy 11,3%/adag áremelést
javasol 2020. február 1-jétől.
A jelenlegi intézményi térítési díj: 770,- Ft+Áfa/nap, ami 870,- Ft+Áfa/nap összegre változna.
Az igénybevevők jelenlegi száma 5 fő, jellemzően 605,- Ft/fő/nap személyi térítési díjat
fizetnek. Az intézményi térítési díj és az igénybevevők által fizetett térítési díj közötti
különbözetet az önkormányzat fizeti meg, de ez az összeg a települési támogatások körében
biztosított állami támogatásban elszámolható.
Az Szt. 115. § (1) bekezdése szerint „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 szolgáltatás önköltségét. Az
intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.”
Az önkormányzat által biztosított intézményi térítési díjat Siójut Község Önkormányzata által
biztosítható települési támogatásokról, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló
6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. mellékelte tartalmazza.
Az intézményi térítési díj változása miatt az önkormányzati rendeletet módosítani szükséges.
Emellett megkezdtük az önkormányzati rendelet felülvizsgálatát is.
Részletes indokolás
1. §-hoz: Az önkormányzati rendelet felülvizsgálata körében kiegészítésre szorul a rendelet
alkalmazásában a nyugdíjas fogalmának meghatározásával.
„j) nyugdíjas: e rendelet alkalmazásában nyugdíjasnak minősül az öregségi nyugdíjban,
özvegyi nyugdíjban, szülői nyugdíjban, árvaellátásban, baleseti hozzátartozói
nyugellátásban, mezőgazdasági járadékban, időskorúak járadékában, korhatár előtti
ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti
bányászjáradékban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, bányász dolgozók
egészségkárosodási járadékában, rokkantsági járadékban, rehabilitációs járadékban,
hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásaiban, politikai rehabilitációs
ellátásokban, házastársi pótlékban, házastárs után járó jövedelempótlékban és
közszolgálati járadékban részesülő személy.”
2. §-hoz: Az önkormányzat által biztosított alapellátások térítési díjait a rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
3. §-hoz: Az Ör. „1. Étkeztetés” című 22. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Étkeztetés
22. § (1) Az étkeztetésre az Szt. 62.§ (1) bekezdés rendelkezéseit kell figyelembe
venni.
(2) A jogosultság további feltétele, hogy a kérelmező
a) siójuti állandó lakóhellyel rendelkezik, és
b) kora vagy egészségi állapota miatt önmaga nem képes biztosítani napi
egyszeri meleg étkeztetését.
(3) Az étkeztetés személyi térítési díját a polgármester állapítja meg és az ellátás
igénylőjét az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja.
(4) A személyi térítési díj összege:
a) amennyiben a szolgáltatás igénybe vevő rendszeres havi jövedelme a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 2,5-szeresénél kevesebb, az igénybe
vevő havi jövedelmének 10 %-a állapítható meg személyi térítési díjként,
b) amennyiben a szolgáltatás igénybe vevő rendszeres havi jövedelme a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 2,5-szeresét meghaladja, az igénybe
vevő havi jövedelmének 15 %-a állapítható meg személyi térítési díjként.”
Példákkal bemutatva: A jelenlegi szolgáltató által 2020. február 1-jétől alkalmazandó
intézményi térítési díj: 870,- Ft+Áfa/nap.
öregségi nyugdíjminimum: 28 500,-, az öregségi nyugdíjminimum 2,5 szerese: 71 250,Az öregségi nyugdíjminimum 2,5 szerese alatti jövedelemmel (60 000,- Ft esetén) számolva a
személyi térítési díj: 60 000/30=2 000,- az egy napra eső jövedelem 5 %-a, az önkormányzati
rendelet szabályozása alapján a személyi térítési díj: 100,- Ft.
Az öregségi nyugdíjminimum 2,5 szerese feletti jövedelemmel (90 000,- Ft esetén) számolva
a személyi térítési díj: 90 000/30=3 000,- az egy napra eső jövedelem 10 %-a, az
önkormányzati rendelet szabályozása alapján a személyi térítési díj: 300,- Ft.
4. §-hoz: A család fogalmához az Szt. fogalom meghatározását alkalmazzuk, a
nyugdíjminimum tekintetében pedig minden évben a hivatalosan közzétett és kihirdetett
öregségi nyugdíjminimum legkisebb öszegét.
5. §-hoz: Az önkormányzat által biztosított alapellátások térítési díjait a rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
6. §-hoz: Az Ör. a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A fentiek alapján önkormányzati rendelet elfogadására teszünk a rendelettervezetnek
megfelelően javaslatot.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezet minősített többséggel hagyja jóvá!
(Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. § értelmében,
valamint SZMSZ 29. § (1) bekezdése alapján)

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1)-(2) bekezdése alapján):

(a

Rendelettervezet címe: Siójut Község Önkormányzata által biztosítható települési
támogatásokról, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2016. (IV. 29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Rendelettervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:
Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatás: A vállalkozó 2020. január 9-én jelezte az
önkormányzat felé, hogy 11,3%/adag áremelést javasol 2020. február 1-jétől.
A jelenlegi intézményi térítési díj: 770,- Ft+Áfa/nap, ami 870,- Ft+Áfa/nap összegre változna.
Az intézményi térítési díj és az igénybevevők által fizetett térítési díj közötti különbözetet az
önkormányzat fizeti meg, de ez az összeg a települési támogatások körében biztosított állami
támogatásban elszámolható.
Környezeti és egészségügyi következmények: közvetlen környezeti és egészségi
következményei nincsenek a rendelettervezetnek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg.
Egyéb hatás: nincs
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi: rendelkezésre áll
Szervezeti: rendelkezésre áll
Tárgyi: rendelkezésre áll
Pénzügyi: rendelkezésre áll
Siófok, 2020. január 24.
Dr. Sárközy László
jegyző

SIÓJUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2020. (....) önkormányzati rendelete
Siójut Község Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról, a szociális és
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b)
pontjában, a 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, szem előtt
tartva a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
rendelkezéseit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. § Siójut Község Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról, a szociális és
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: Ör.) 2. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
„j) nyugdíjas: e rendelet alkalmazásában nyugdíjasnak minősül az öregségi nyugdíjban,
özvegyi nyugdíjban, szülői nyugdíjban, árvaellátásban, baleseti hozzátartozói
nyugellátásban, mezőgazdasági járadékban, időskorúak járadékában, korhatár előtti
ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti
bányászjáradékban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, bányász dolgozók
egészségkárosodási járadékában, rokkantsági járadékban, rehabilitációs járadékban,
hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásaiban, politikai rehabilitációs
ellátásokban, házastársi pótlékban, házastárs után járó jövedelempótlékban és
közszolgálati járadékban részesülő személy.”
2. § Az Ör. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § (1) Siójut Község Önkormányzat alapellátásként biztosítja:
1. az étkeztetést,
2. a házi segítségnyújtást,
3. a családsegítést,
4. a gyermekjóléti szolgáltatást.
(2) Az önkormányzat által biztosított alapellátások térítési díjait a rendelet 1.
melléklete tartalmazza.”
3. § Az Ör. „1. Étkeztetés” című 22. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Étkeztetés
22. § (1) Az étkeztetésre az Szt. 62.§ (1) bekezdés rendelkezéseit kell figyelembe
venni.
(2) A jogosultság további feltétele, hogy a kérelmező
c) siójuti állandó lakóhellyel rendelkezik, és
d) kora vagy egészségi állapota miatt önmaga nem képes biztosítani napi

egyszeri meleg étkeztetését.
(3) Az étkeztetés személyi térítési díját a polgármester állapítja meg és az ellátás
igénylőjét az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja.
(4) A személyi térítési díj összege:
c) amennyiben a szolgáltatás igénybe vevő rendszeres havi jövedelme a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 2,5-szeresénél kevesebb, az igénybe
vevő havi jövedelmének 5 %-a állapítható meg személyi térítési díjként,
d) amennyiben a szolgáltatás igénybe vevő rendszeres havi jövedelme a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 2,5-szeresét meghaladja, az igénybe
vevő havi jövedelmének 10 %-a állapítható meg személyi térítési díjként.”
4. § Hatályát veszti az Ör.
a) 2. § a) pontja,
b) 2. § h) pontja.
5. §. Az Ör. 1.melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezés
6. § Az Ör. a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Sárközy László sk.
jegyző

Balassáné Ujvári Zsuzsanna sk.
polgármester

1. melléklet a …/2020. (…) önkormányzati rendelethez
1.
A SIÓJUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL BIZTOSÍTOTT, SZEMÉLYES
GONDOSKODÁST NYÚJTÓ
ELLÁTÁSOK INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAI
1. Étkeztetés
Intézményi térítési díj

2. Házi segítségnyújtás

870,- Ft+ÁFA/nap
Az étkeztetés igénybevételéért az
önkormányzati rendelet szerinti
személyi
térítési
díjat
kell
megfizetni.
egységárak
(ÁFA mentes szolgáltatás)
200,- Ft/óra
az
első
gondozási
térítésmentes

3. Gyermekjóléti alapellátás

0,- Ft

4. Családsegítés

0,- Ft

óra

