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ELŐTERJESZTÉS
Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. szeptember 22. napján tartandó ülésre
Tárgy: A szociális ellátásokról szóló 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelet módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc.tv.)
114. § (1) bekezdése ételmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell
fizetni. A Szoc. tv. 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 szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év
közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is
szolgáltatásonként kell meghatározni. A (2) bekezdés értelmében a kötelezett által fizetendő térítési
díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja
meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi
térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm.
rendelet 3. § (1) értelmében az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat étkeztetés esetén
ellátási napra, bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra vetítve kell
meghatározni.
A Szoc. tv. 116. § (1) bekezdése szerint a szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának
megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe
venni. A szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon
állapítja meg.
A személyi térítési díj nem haladhatja meg az (1) bekezdés szerinti jövedelem 30%-át étkeztetés
esetében.
A korábbi a jövedelmi viszonyokat figyelembe vevő 2 kategória helyett a módosító javaslat 4
kategóriát tartalmaz, ezzel igazságosabbá teszi az étkezésért fizetendő díjakat , kevesebb az emelés
a legkisseb jövedelműek esetében a 10%-ot sem éri el 515 Ft-ról 550 Ft-ra emelkedik. A házhoz
szállítás költsége 3 éve változatlan volt a jelentősen megnövekedett munkaerő és
üzemanyagköltségek változása miatt 100 Ft-os emelést javaslok.
A szociális étkezés a magas élelmiszer és rezsiárak miatt a javasolt térítési díjakkal is csak
önkormányzati kiegészítéssel fenntarthatóak, jóval a piaci árak alatt lesznek. Jövő év áprilisáig
szükséges ezek ismételt felülvizsgálata.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletben foglaltakat elfogadni szíveskedjen!
Rendelet tervezet:
Alsóörs község Önkormányzatának Képviselő-testületének …/2022.(IX.23.) önkormányzati
rendelete a szociális ellátásokról szóló 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Alsóörs község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § A szociális ellátásokról szóló 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe
e rendelet 1. melléklete lép.
2. § Ez a rendelet 2022. november 01-én lép hatályba.

Báró Béla
jegyző

Hebling Zsolt
polgármester

1.melléklet a .../2022.(IX.23) önkormányzati rendelethez
A
Jövedelmi viszonyok

B
Szolgáltatás
díja Ft/fő/nap
(nettó)

C
Normatí
v állami
hozzájárulás*

D
Önkormányz
ati
támogatás

E
Önkormányzati
támogatással
csökkentett
Intézményi térítési
díj (nettó)
645 Ft

F
Intézményi
térítési díj
szállítással
(nettó)

1 A minden-kori
920 Ft
270 Ft
30%
840 Ft
öregségi nyugdíjminimum
400%-ig (114.000.Ft/hó alatt)
2 A minden-kori
920 Ft
270 Ft
20 %
735 Ft
935 Ft
öregségi nyugdíjminimum 400%- 600ig (171.000.- Ft/hóig)
3 A minden-kori
920 Ft
270 Ft
10 %
830 Ft
1025 Ft
öregségi nyugdíjminimum 600%800%-ig (228.000.Ft/hó -ig)
4 A minden-kori
920 Ft
270 Ft
0%
920 Ft
1115 Ft
öregségi nyugdíjminimum 600%-a
felett (228.000.-Ft/hó
felett)
*Az állami támogatás az Áfa összegével növelt, bruttó térítési díjból kerül levonásra, tekintettel arra,
hogy ezen összeg nem része a megállapított étkezési térítési díjnak.
Hatásvizsgálat
Alsóörs Község Önkormányzata a szociális ellátásokról szóló 4/2021. (V. 26.) önkormányzati
rendelet módosításához
1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A rendelet-tervezet személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díjaira vonatkozó
módosításai révén az intézmény bevételei emelkedni fognak. Az étkezés költségei emelkednek, ezzel
együtt az élelmezés minősége lépést tud tartani az elvárásokkal.
2. Környezeti és egészségi következményei
Nem releváns.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
Nem releváns.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A módosítás elmaradása esetén az önkormányzatnál többlet költség jelentkezik.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

