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Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó
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helyi rendelet módosítása
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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Makó
Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény felhatalmazása
alapján Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról szóló 33/2011. (VIII. 25.) önkormányzati rendeletét. A
rendelettel kapcsolatban az alábbi változásokat kezdeményezem a Képviselő-testület előtt:
Az önkormányzat rendeletben szabályozhatja a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, azok
igénybevételét, valamint a fizetendő térítési díjakat.
Az önkormányzat az alábbi szociális szolgáltatásokat a Makói Egyesített Népjóléti
Intézmény útján biztosítja:
- szociális alapellátások:
étkeztetés,
házi segítségnyújtás,
családsegítés,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
tanyagondnoki szolgáltatás,
nappali ellátás:
 idősek klubja
 hajléktalanok nappali melegedője
- szakosított ellátások:
átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények:
 időskorúak gondozóháza
 hajléktalanok éjjeli menedékhelye
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni, kivéve az alábbi
szolgáltatásokat, amelyeket térítésmentesen kell biztosítani:
a) a tanyagondnoki szolgáltatás,
b) a családsegítés,
c) hajléktalan személyek részére a nappali ellátás,
d) az éjjeli menedékhelyen biztosított ellátás.
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1.) Az intézményi térítési díj: a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások
térítési díja a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben
biztosított támogatás egy főre jutó összegének különbözete. Az intézményi térítési díjat
szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen
költségeinek arányában történő megosztásával. Az intézményi térítési díjat önkormányzati
intézmény esetén a képviselőtestület határozza meg. A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre
tervezett adatok alapján kell megállapítani. Az intézményi térítési díj kiszámításakor a
kiadásnövekedéssel is számolni kell (pl. az élelmiszer árak emelkedése, üzemanyagár emelkedése,
energiaköltségek növekedése, bérkompenzáció, bérminimumok emelkedése stb.)
- A szociális étkeztetésért fizetendő térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségén felül az
étkezéssel kapcsolatosan felmerült költségeket (rezsi + szállítás + munkabér) és az általános
forgalmi adót is tartalmazza. Az intézményi térítési díjat egy ellátási napra kell megállapítani. A
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (10) bekezdése
szerint a fenntartó az intézményi térítési díjat a kiszámított térítési díjnál alacsonyabb összegben is
meghatározhatja. Korábbi években a Képviselő-testület azok esetében, akiknek az egy főre jutó
jövedelem nem haladta meg a mindenkori nyugdíj minimum 150 %-át (ez az összeg: 42.750
forint) az intézményi térítési díjat kedvezőbben állapította meg. A tervezetben szereplő összeg
emelése azonos mértékű (3%), mint a teljes árú intézményi térítési díj növekedése.
- A házi segítségnyújtás intézményi térítési gondozási órára vetítve kell meghatározni.
- Idősek klubjában való bent tartózkodásért fizetendő térítési díjat továbbra is minimális
összegben kívánjuk meghatározni az idősek klubjának jobb kihasználtsága érdekében.
- Időskorúak gondozóházában napi és havi intézményi térítési díjat kell meghatározni.
A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény elvégezte az intézményi térítési díj alapjául
szolgáló önköltségszámításokat és intézményi térítési díj javaslatukat a rendelettervezet
tartalmazza.
2.) A személyi térítési díj ellátási típustól függően az ellátott jövedelmének a szociális
törvényben meghatározott része. A személyi térítési díj az intézményi térítési díjnál nem lehet
magasabb.
Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj a szociális törvény alapján nem haladhatja meg az
ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének:
étkeztetés esetén 30%-át,
házi segítségnyújtás esetén 25%-át,
házi segítségnyújtás mellett biztosított étkezés esetén 30%-át,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2%-át,
nappali ellátás esetén (idősek klubja) 15%-át,
nappali ellátás és ott étkezés 30%-át,
időskorúak gondozóháza esetén 60%-át.
A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény javaslata alapján a térítési díjak többsége nem növekszik.
Ez alól kivételt csak a házi gondozás és a szociális étkezés díja képez, míg az ebéd házhoz szállítás
díja csökkent. A házi gondozás díjának emelkedését jogszabályi változás eredményezi, aminek
következtében a gondozási napok száma kettővel emelkedik. A szociális étkezés díjának
emelkedése az új egészséges étkeztetésről szóló jogszabály miatt megemelkedett
nyersanyagköltség miatt indokolt. Az ebéd házhoz szállítás díja viszont csökkent, mivel ezt a
feladatot kevesebb emberrel sikerült megoldani.
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A rendelettervezet Makó város honlapján közzétételre került a társadalmi egyeztetés céljából, az
észrevételek megtételére nyitva álló határidőben vélemény nem érkezett.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy a fenti indokok alapján a rendeletmódosítást vitassuk meg és a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendeletünket a mellékelt tervezet alapján
módosítsuk.
Makó, 2015. március 19.

Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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„A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása”
tárgyú előterjesztéshez
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai: A jelenlegi szociális szolgáltatások színvonalának biztosítása.
II. gazdasági hatásai: A tervezetnek gazdasági hatása nincs.
III. költségvetési hatásai: A szociális szolgáltatások egyik bevételi forrása az igénybe vevők által
fizetett térítési díj. A személyi térítési díj meghatározásának egyik alapja a Képviselő-testület
rendeletében meghatározott intézményi térítési díj.
IV. környezeti következményei: A tervezetnek környezeti hatása nincs.
V. egészségi következményei: A tervezetnek egészségi hatása nincs.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezet a jelenlegi adminisztratív terhet
nem emeli.
VII. megalkotásának szükségessége: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat rendeletet alkotott a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról. A törvény 115. § (1), (9) és (10)
bekezdései határozzák meg az intézményi térítési díj megállapításnak szabályait.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a szociális törvényben foglaltak
megsértése.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A
jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel.

Makó, 2015. március 19.
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RENDELETTERVEZET
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
...../2015.(.........) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
33/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 33/2011 (VIII.25.) önkormányzati
rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2.§
Ez a rendelet 2015. április 01. napján lép hatályba.

Farkas Éva Erzsébet s.k.
polgármester

Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix s.k.
jegyző
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Melléklet a …/2015. (………) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendeletéhez

1./

Szociális étkeztetés (ebéd)
Akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem
haladja meg:
348 Ft/adag
Akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja:
580 Ft/adag
Ebéd házhoz szállítása

50 Ft/nap

2./

Házi segítségnyújtás

675 Ft/óra

3./

Jelzőrendszer (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás):

4./

Nappali ellátást nyújtó intézmény
Idősek klubja
bent tartózkodás díja:
ebéd:

5./

110 Ft/készülék/nap

20 Ft/nap
580 Ft/fő/nap

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
Időskorúak gondozóháza napidíj:
Időskorúak gondozóháza havidíj:
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2.800 Ft/nap
84.000 Ft/hó

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési
díjának alakulása

Ellátási forma

2015.

Emelés %

338,- Ft

348,- Ft

3%

563,- Ft

580,- Ft

3%

56,- Ft

50,- Ft

-10,7 %

2014.
Ebéd

Nyugdíjmin. 150 %ig
Nyugdíjmin. 150%
felett
Ebéd házhozszállítás

Házi segítségnyújtás
666 ,- Ft/óra
675,- Ft/óra

Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi
110,- Ft/készülék/nap 110,- Ft/készülék/nap
segítségnyújtás

Ebéd
Napközbeni
tartózkodás díja

Napidíj
Havidíj

Idősek klubja
563,- Ft
580,- Ft/fő/nap
20,- Ft/nap

20,- Ft/nap

Időskorúak Gondozóháza
2.800,- Ft/nap
2.800,- Ft/nap
84.000,- Ft
84.000,- Ft
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1,4 %
0%

3%
0%

0%
0%

