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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2016.június 1-i ülésére 
 
Tárgy: Szociális rendelet módosítása étkezési térítési díjváltozás miatt. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szabályozza a személyes 
gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatások intézményi és személyi térítési díját. A 
fenntartónak a tárgyévre vonatkozó díjakat április 01-jéig kell megállapítani. A Városi 
Gondozási Központ Szentgotthárd vezetője a Szt. 115. § (1) és (8) bek. alapján 2016. évre az  
intézményi térítési díjakat meghatározta, melyet a 14/2016. számú Társulási Tanácsi 
határozatban a fenntartó elfogadott és ennek alapján Szentgotthárd Város Önkormányzata a 
módosítást a 13/2016. ( IV.27. ) sz. önkormányzati rendeletében elfogadott. 
 
A módosított térítési díjakkal kapcsolatban az igénybevevők közül többen is fellebbezést 
adtak be . A fellebbezések kapcsán az intézményvezető – kérésünkre - ismételten áttekintette 
a jövedelmi sávokat, illetve a sávokhoz tartozó fizetendő térítési díjakat. Az elmúlt években a 
jövedelmi sávokban nem történt változtatás, viszont a térítési díjak, ha csak minimálisan is, de 
emelkedtek. Eddig nem érintette a legkisebb jövedelemmel rendelkező szolgáltatást igénybe 
vevőket, ezért nem volt fellebbezés. 
 
A 2016. május elseje óta hatályos térítési díjak miatt többen is jelezték, jóval magasabb a 
fizetendő összeg. Közülük 3 fő tartozik az első jövedelmi sávba. Ennek alapján az 
intézményvezető a 1. sz. melléklet alapján javasolja a 14/2016. számú Társulási Tanácsi 
határozatban, valamint a Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2016. 
(IV. 28.) önkormányzati rendeletében szabályozott személyes gondoskodás körébe tartozó 
szociális szolgáltatások intézményi és személyi térítési díjtábláját módosítani.   
 
A módosított térítési díjak is 2016. május 01. időponttól kerülnek alkalmazásra, az ellátásra 
jogosultak személyi térítési díjának felülvizsgálata már megtörtént, a díjfizetés az 
intézménynél az igénybevételt követő hónap 10-ig történik. 
 
Az intézményfenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
a módosítási javaslatot a 2016. május 26-i ülésén tárgyalja, határozatát a szentgotthárdi 
bizottsági és testületi ülésen ismertetni fogjuk, amelyet – elfogadás esetén! –
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének kell újra rendeletbe 
foglalni. (Évente két alkalommal módosíthatjuk a térítési díjakat, első alkalommal kötelezően 
az adott év április 01-jéig, ezt követően még egyszer lehetséges – ez utóbbi történhet meg 
most.) 
 
 
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT a „személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjainak” rendelet-tervezethez: 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törv. 17. § (1) bek. szerint az önkormányzati 
rendeletek esetében előzetes hatásvizsgálatot kell végezni és az előzetes hatásvizsgálat 
eredményről a Képviselő-testületet tájékoztatni szükséges. 
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- A rendeletet társadalmi, gazdasági hatásai: 
Társadalmi hatása: a szociális biztonság megteremtése és megőrzése az arra rászorulóknak. 
Gazdasági hatása: az érintett rászorulók támogatása illetve a szociális étkeztetésének 
biztosítása 
 
- A rendelet költségvetési hatása: 
Az intézmény és Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetésében a szükséges 
költségvetési fedezet rendelkezésre áll. 
 
- A rendelet tervezet környezeti, egészségi következményei: 
A rendeletnek környezeti, egészségi következményei nincsenek. 
 
- A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
A rendeletnek plusz adminisztratív terhei nem jelentősek.  
 
- Egyéb hatás: 
A rendeletnek egyéb hatása nincs.   
 
- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
biztosítása: 
A rendelet elfogadása és alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, és tárgyi 
feltételt, a pénzügyi feltétel biztosítása az adott költségvetési év költségvetésében tervezhető. 
 
-A jogszabály – helyi rendelet megalkotásának szükségessége: 
A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. 
(IV.30.) Önkormányzati rendelet 20.§-a alapján a rendelet elfogadására jogszabály  is kötelezi 
az intézményt és a fenntartót.  
 
-A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 
Az egyes szociális ellátási formákat igénybe vevő érintettek nem megfelelő térítési díjakat 
fizetnek, a rászorulók esetleg nem kapják meg a számukra fontos támogatást, nem veszik 
igénybe a szolgáltatásokat, melynek egészségügyi következményei is lehetnek. 
 
Jelen előterjesztés célja tehát a térítési díjak módosításának rendeletbe foglalása. 
 
Fentiekre hivatkozva kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet 
módosítását megtárgyalni és a rendeletet megalkotni szíveskedjen! 
 
Szentgotthárd, 2016. május 23. 
 
 Dr. Dancsecs Zsolt 
   jegyő 
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1. számú melléklet 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 
4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában és 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. pontjában és a 42.§ 1. pontjában továbbá A személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
1. § A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 
4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a  jelen rendelet 1. melléklete szerint 
módosul. 
 
2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. május 1. 
napjától kell alkalmazni. 
 
 
 

………………………………                          ……………………………….. 
                         Huszár Gábor                                                  Dr. Dancsecs Zsolt 
                          polgármester                                                           jegyző 
   
 
Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. év június 
1-jei ülésén fogadta el. 
 
Kihirdetve: 
 
Szentgotthárd, 2016. …………………. 
 Dr. Dancsecs Zsolt 
  jegyző 
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1. melléklet a  …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez 
 

„a 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 1.ÉTKEZTETÉS B./ pontja valamint 
a 6. NAPPALI ELLÁTÁS  B./ pontja a következők szerint módosul: 

 
1. ÉTKEZTETÉS 

 
B./ Személyi térítési díj         
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott jövedelmi sávokhoz 
rendelt forint összegben.  
 
 
 
A. B C 
Sorsz. Jövedelmi sáv Ebéd szállítással 

Ebéd 
Ft/adag 

ÁFA Összesen Szállítás 
Ft/alkalom 

ÁFA Összes 

1. 0 0 0 0 0 0 0 
2. 1 -  31000 78,74 21,26 100 7,87 2,13 10 
3. 31001 - 42750 259,84 70,16 330 7,87 2,13 10 
4. 42751 - 57000 354,33 95,67 450 31,50 8,50 40 
5. 57000 - 71250 401,57 108,43 510 47,24 12,76 60 
6.  71251 - 85500 440,94 119,06 560 70,87 19,13 90 
7.  85501 - 488,19 131,81 620 102,36 27,64 130 
 
A B C 
Sorsz. Jövedelmi sáv Ebéd szállítás nélkül  

Ebéd 
Ft/adag 

ÁFA Összesen 

1. 0 0 0 0 
2. 1 -  31000 78,74 21,26 100 
3. 31001 - 42750 259,84 70,16 330 
4. 42751 - 57000 354,33 95,67 450 
5. 57000 - 71250 401,57 108,43 510 
6. 71251 - 85500 440,94 119,06 560 
7. 85501 - 488,19 131,81 620 

 
 

6. NAPPALI ELLÁTÁS 
 

B./ Személyi térítési díj:         
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott jövedelmi sávokhoz 
rendelt forint összegben.  
 
Személyi térítési díj az igénybevevő által igényelt szolgáltatás függvénye 

A B C 
Sorsz.  Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj 

Tartózkodás  
Ft/nap 

Reggeli – Ft/adag Ebéd – Ft/adag  
Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 
2. 1         - 31000 30 39,37 10.63 50 78,74 21,26 100 
3. 31001 - 42750 150 157,48 42,52 200 259,85 70,15 330 
4. 42751 - 57000 160 165,35 44,65 210 354,33  95,67 450 
5.  57001 - 71250 170 181,10 48,90 230 401,58 108,42 510 
6.  71251 - 85500 180 188,98 51,02 240 440,95 119,05 560 
7. 85501 - 190 196,85 53,15 250 488,19 131,81 620” 
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Indokolás 
 
1. §-hoz: Az egyes ellátásokra vonatkozó, 2016. május 01. időponttól alkalmazandó 

intézményi térítési díjakat, továbbá az intézményvezető számára a személyi térítési 
díj megállapításához szükséges kedvezményeket, mentességeket tartalmazza.  

 
2. §-hoz: : Hatályba léptető rendelkezés. 
 


