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Tisztelt Közgyűlés!

Minősített többség!

Az előterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: helyi rendelet) módosítására tesz javaslatot.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2001-ben alkotott rendeletet a
személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról. A rendelet 3. § (1) bekezdése alapján
az ellátások térítési díja és a nyersanyagnormája mértékét Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata határozza meg. Az élelmiszer nyersanyagnorma és a térítési díj összegét a
Közgyűlés évenként kétszer felülvizsgálja, és szükség esetén módosíthatja. A Közgyűlés 2016.
márciusi ülésén döntött a térítési díjak változásáról, a mostani előterjesztés a térítési díjakat
nem érinti.
Az előterjesztés általános indokolása, hogy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
Szociális Hatósági Főosztály helyszíni ellenőrzést végzett a Humánszolgáltató Központ
Hajléktalansegítő Szolgálatánál. A helyszíni ellenőrzés feltárta, hogy az intézményben
kialakított gyakorlat alapján az ellátottak a jövedelmük 10%-át fizetik személyi térítési díjként,
szemben azzal, hogy az előterjesztés tárgyát képező helyi rendeletben (3.§ (2) bekezdés g) ga)gb)) az ellátottak jövedelmének 25%-át és 40%-át meg nem haladó terhelhetőséget tartalmaz
személyi térítési díjként. A Polgármesteri Hivatal egyeztetett a Humánszolgáltató Központ
intézményvezető helyettesével Tolácziné Varga Zsuzsannával, aki kérte, hogy módosításra
kerüljön a helyi rendelet, a kialakult gyakorlatnak megfelelően.
A fentiekre tekintettel szükséges az előterjesztés tárgyát képező a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítása.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. § (1) bekezdése szerint: „(1) A jogszabály
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve
kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa
meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes
hatásvizsgálatot végez.”
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A módosító rendelet-tervezetnek társadalmi
hatása a szolgáltatást igénybe vevő, térítési díjat fizetőknél mutatható ki. Gazdasági,
költségvetési hatása a szolgáltatást nyújtóknál lesz kimutatható.
b) Környezeti és egészségügyi következményei: Nem releváns.
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A módosító jogszabálynak adminisztratív
terheket befolyásoló hatása nem mutatható ki.
d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A jogszabály megalkotásának szükségessége, hogy a helyi rendeletben
2
163elot

megfogalmazott rendelkezéseket megegyezzenek a gyakorlattal. Elmaradásának
következménye, hogy ellentét lesz a jogszabály és a gyakorlat között, mely jogbizonytalanságot
eredményez.
e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A
jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
Az előterjesztést a közgyűlés előtt a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, valamint a Szociális és
Egészségügyi Bizottság tárgyalja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a módosító rendelettervezetet fogadja el.

Szekszárd, 2016. május 18.

Ács Rezső
polgármester
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2016. (……)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló
36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(t e r v e z e t)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva – a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014.
(XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5) bekezdés 25. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, valamint a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pont 3) bekezdés
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság
véleményének kikérésével – a következőket rendeli el.
1. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A hajléktalanok átmeneti szállása intézményi ellátás esetén személyi térítési díjként az
ellátott havi jövedelmének legfeljebb 10 %-a állapítható meg. A hajléktalanok átmeneti
szállására szolgáló intézményekben - a rehabilitációs célú intézmények kivételével - a gondozás
első 30 napjára személyi térítési díj nem kérhető.”
2. § Az R. a következő 7. §-sal egészül ki:
„7. § E rendeletnek a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001.
(XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2016.(…) önkormányzati rendelettel
megállapított 3. § (2a) bekezdését 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.”
3. § Hatályát veszti az R. 3. § (2) bekezdés g) pontja.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Ács Rezső
polgármester

Dr. Varga Katalin
jegyző
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Hatályos rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a
hatályát vesztő részeket.
Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési
díjáról*
a módosításokkal egységes szerkezetben

Bevezető rész
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 92. §-a (2) bekezdésének f) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29.§-a (2)
bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokért fizetendő térítési díjakról a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott –
továbbá nem állami szerv által ellátási szerződéssel átvállalt és működtetett – intézményekre,
valamint a szolgáltatást igénybevevő személyekre.
Általános szabályok
2. §
(1) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért – a
családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, nappali melegedő és népkonyha, éjjeli menedékhely
kivételével – térítési díjat kell fizetni.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért a térítési díjat az Szt. 114.§-ának (2)
bekezdésében, illetőleg a Gyvt. 146.§-ának (2) bekezdésében meghatározott kötelezettnek kell
megfizetni.
(3)1 Az ingyenes ellátásban részesülők körét az Szt. 114. §-ának (3) bekezdése határozza meg.
Térítési díjak
3. §
*
1

A rendeletet a közgyűlés a 2001. december 18-i ülésén fogadta el.
Módosította a 2/2003.(I.31.) szekszárdi ör. 1. §. Hatályos 2003. február 1-től.
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(1)2 A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátások térítési
díját (a továbbiakban: intézményi térítési díj) ellátási formánként a Közgyűlés, mint
intézményfenntartó évente két alkalommal állapíthatja meg. Az intézményi térítési díjat e
rendelet 1. melléklete, illetve 2. melléklete tartalmazza.
(1a)3 A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. a nyersanyagnorma 90 %-ának megfelelő rezsiköltséget
számláz az étkezést igénybe vevő költségvetési szerv számára.
(1b)4 A bölcsődei ellátás esetében a gondozásért és az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.
(1c)5 A Kölyökmenza Kft. a 3. melléklet 1. pontja szerint a nyersanyagnorma étkezési
típusonként meghatározott %-ának megfelelő rezsiköltséget számláz az étkezést igénybe vevő
költségvetési szerv számára.
(1d)6 A Szücs és Társa Kft. a 3. melléklet 2. pontja szerinti rezsiköltséget számláz az étkezést
igénybe vevő költségvetési szerv számára.
(2)7 A kötelezett által a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátás után fizetendő
személyi térítési díjat az intézményi térítési díj alapján a kötelezett Szt. 116. § (1) bekezdés
szerint megállapított jövedelmét figyelembe véve a következők szerint kell megállapítani:
a)8 a szociális étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást
igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének
aa) 20 %-át, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át meg nem
haladó jövedelem esetén,
ab) 30 %-át, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át elérő vagy
azt meghaladó jövedelem esetén;
b)9 a házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem
haladhatja meg a gondozott jövedelmének 25 %- át;
c)10 ha a házi segítségnyújtás keretében étkezést is biztosítanak, a személyi térítési díj együttes
összege nem haladhatja meg a gondozott jövedelmének 30 %- át;
d)11
da12
db13
dc14
Módosította az 5/2012.(II.7.) szekszárdi ör. 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2012. március 8-tól.
Módosította a 9/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2016. március 16-tól.
4 Beillesztette a 17/2012.(IV.12.) szekszárdi ör. 1. §. Hatályos 2012. június 1-től.
5 Beillesztette a 9/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2016. március 16-tól.
6 Beillesztette a 9/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2016. március 16-tól.
7 Módosította a 13/2008.(II.29.) szekszárdi ör. 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2008. március 1-től.
8 Módosította a 18/2011.(IV.13.) szekszárdi ör. 1. §. Hatályos 2011. május 1-től.
9 Módosította a 18/2011.(IV.13.) szekszárdi ör. 1. §. Hatályos 2011. május 1-től.
10 Módosította a 13/2008.(II.29.) szekszárdi ör. 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2008. március 1-től.
11 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte az 5/2010.(III.9.) szekszárdi ör. 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010 március 9-től.
12 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte az 5/2010.(III.9.) szekszárdi ör. 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010 március 9-től.
13 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte az 5/2010.(III.9.) szekszárdi ör. 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010 március 9-től.
14 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte az 5/2010.(III.9.) szekszárdi ör. 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010 március 9-től.
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e)15 a fogyatékosok nappali ellátást nyújtó intézményében az ellátásért fizetendő személyi
térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő jövedelmének 30 %-át;
f)16 tartós elhelyezést nyújtó intézményben (szociális otthon) az intézményi ellátásért fizetendő
személyi térítési díj nem haladhatja meg a jogosult jövedelmének 80 %- át;

g)17 átmeneti elhelyezést biztosító intézményben (hajléktalanok átmeneti szállása) az
intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott
jövedelmének
ga) 25 %-át, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege alatti jövedelem esetén,
gb) 40 %-át, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét elérő vagy azt meghaladó
jövedelem esetén,
gc) hajléktalanok átmeneti szállására szolgáló intézményekben - a rehabilitációs célú
intézmények kivételével - a gondozás első 30 napjára személyi térítési díj nem kérhető.
(2a) A hajléktalanok átmeneti szállása intézményi ellátás esetén személyi térítési díjként az
ellátott havi jövedelmének legfeljebb 10 %-a állapítható meg. A hajléktalanok átmeneti
szállására szolgáló intézményekben - a rehabilitációs célú intézmények kivételével - a gondozás
első 30 napjára személyi térítési díj nem kérhető.
(3)18 A családok átmeneti otthonában személyi térítési díjként a szolgáltatást kérelmező
kötelezett havi jövedelmének legfeljebb
a) 25%-a állapítható meg
aa) egy gyermek átmeneti gondozása esetén,
ab) ha a kötelezett a gyermekkel együtt veszi igénybe a családok átmeneti otthonát.
b)50%-a állapítható meg
ba) több gyermek átmeneti gondozása esetén,
bb) ha a kötelezett több gyermekkel együtt veszi igénybe a családok átmeneti otthonát.
(4)19 Az Szt. 115. §-ának (2) bekezdése szerinti minimális személyi térítési díj
a) étkeztetés - ide nem értve a népkonyhát - esetében 50 Ft/nap,
b) nappali ellátás esetében - ide nem értve a hajléktalan személyek nappali ellátását - étkezés
igénybevételével 70 Ft/nap, étkezés igénybevétele nélkül 20 Ft/nap.
(5)20
(6)21
Módosította a 13/2008.(II.29.) szekszárdi ör. 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2008. március 1-től.
Módosította a 13/2008.(II.29.) szekszárdi ör. 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2008. március 1-től.
17 Módosította a 13/2008.(II.29.) szekszárdi ör. 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2008. március 1-től.
18 Beillesztette a 13/2008.(II.29.) szekszárdi ör. 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2008. március 1-től.
19 Beillesztette a 13/2008.(II.29.) szekszárdi ör. 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2008. március 1-től.
20 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 13/2008.(II.29.) szekszárdi ör. 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008. március 1-től.
21 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 13/2008.(II.29.) szekszárdi ör. 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008. március 1-től.
15
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(7)22
(8)23
(9)24
4. §
(1) A személyi térítési díj összegéről - az Szt. 117. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel - az
intézmény vezetője az ellátás igénybevétele után, de legkésőbb az igénybevételtől számított 30
napon belül írásban értesíti a kötelezettet.
(2)25 Ha a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásnál a jogosult, illetőleg a
személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekvédelmi ellátásnál a kötelezett a személyi
térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri az (1)
bekezdésben szabályozott értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül Szekszárd
Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottságához (a továbbiakban:
Szociális és Egészségügyi Bizottság) fordulhat. Ilyen esetben átruházott hatáskörében eljárva a
Szociális és Egészségügyi Bizottság határozattal dönt a személyi térítési díj összegéről. A
személyi térítési díj felülvizsgálata során a fentieket értelemszerűen alkalmazni kell.
(3) A Szociális és Egészségügyi Bizottsága a személyi térítési díj összegét a (2) bekezdés szerint
előterjesztett kérelemre akkor csökkentheti vagy engedheti el, ha a térítési díj megfizetése a
kötelezett saját vagy családja létfenntartását veszélyezteti, illetve szociális körülményei ezt
indokolttá teszik.
5. §26
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakkal kapcsolatos e
rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt., a Gyvt., a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési
díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm.
rendeletben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
Záró rendelkezések
6. §
E rendelet 2002. február 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.
7. §

Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 13/2008.(II.29.) szekszárdi ör. 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008. március 1-től.
Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 13/2008.(II.29.) szekszárdi ör. 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008. március 1-től.
24 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 13/2008.(II.29.) szekszárdi ör. 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008. március 1-től.
25 Módosította a 2/2003.(I.31.) szekszárdi ör. 3. §. Hatályos 2003. február 1-től.
26 Módosította a 9/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2016. március 16-tól.
22
23
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E rendeletnek a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001.(XII.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2016.(…) önkormányzati rendelettel
megállapított 3. § (2a) bekezdését 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.
Kocsis Imre Antal
polgármester

Dr. Kilián Orsolya
jegyző

9
163elot

