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Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület a szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2016. (III.31.) önkormányzati
rendelettel határozta meg a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások
2016. április 1-jétől hatályos intézményi térítési díját. Az intézményi térítési díjak a
szolgáltatásokat nyújtó Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény által
javasolt összegben kerültek megállapításra.
A képviselő-testület 2016. április 1-jétől a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató
Intézmény önköltségszámítása és javaslata alapján a támogató szolgáltatás keretében
nyújtott személyi segítés intézményi térítési díját – a 2015. április 1-től hatályos 500
Ft/óra helyett – 300,- Ft/óra összegben állapította meg, ami megegyezik a házi
segítségnyújtás intézményi térítési díjával. Az Intézmény a támogató szolgáltatás
igénybevételére megállapodással rendelkező ellátottak által fizetendő személyi térítési
díjak felülvizsgálatára irányuló eljárást lefolytatta, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.), valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.
(II.17.) Korm.rendelet alapján az ellátottak által fizetendő személyi térítési díjat
megállapították.
A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő
ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint
életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás
biztosítása révén. A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak
minősül a súlyosan fogyatékos személy, aki külön jogszabály szerinti fogyatékossági
támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi
pótlékban részesülő személy. A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának
megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét,
kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell
figyelembe venni. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem 30%-át a
támogató szolgáltatás, 20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás
esetében.
A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény azzal a kéréssel fordult a
fenntartóhoz, hogy a támogató szolgáltatás keretében nyújtott személyi segítés
esetében a 2016. április 1-től megállapított intézményi térítési díj megfizetése helyett
térítésmentesen legyen igénybe vehető a szolgáltatás április 1-jére visszamenőleg. Az
ellátottak jövedelemvizsgálata és egyéb szociális körülményeik figyelembevételével a
300,- Ft/óra térítési díjat a többség nem tudja megfizetni, ezért inkább lemondanak az
ellátásról.
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 9.
mellékletében foglaltak szerint a támogató szolgáltatás esetében a központi
költségvetésből nyújtott támogatás igénybevételére teljesítendő feladatmutató 3000
feladategység, ebből évente legalább 1200 feladategységet (halmozott fogyatékossága
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vagy autizmusa miatt szociálisan rászorult személy esetében a személyi segítéssel
töltött 40 perc, más szociálisan rászorult személy esetében 1 óra) személyi segítéssel
kell teljesíteni, ezen belül a szállításhoz kapcsolódó személyi segítés aránya legfeljebb
az elszámolható feladatmutató 50%-a lehet. Ha a szolgáltató az előírt feladatmutatónál
kevesebbet teljesít, az állami támogatás arányos részét vissza kell fizetni. A
Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény tájékoztatása szerint a támogató
szolgáltatás keretében nyújtott személyi segítés 2016/1. negyedévben teljesített
feladatmutatója 129,66 óra, 2016. évben a személyi segítés után várható térítési díj
bevétel 160.000,- Ft lenne a 300 forintos óradíjjal.
Amennyiben a magas intézményi térítési díj miatt a támogató szolgáltatás keretében
nyújtott személyi segítést nem veszik igénybe, az intézmény nem tudja teljesíteni a
központi költségvetésről szóló törvényben előírt feladatmutatót és az
önkormányzatnak a támogató szolgáltatásra nyújtott támogatásból visszafizetési
kötelezettsége keletkezik, ami meghaladhatja a személyi segítés után várható térítési
díj bevétel mértékét.
A Szoctv. alapján az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható,
illetve a személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó
rendeletében foglaltak szerint, egyéb esetben a fenntartó döntése alapján csökkenthető,
elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. A
személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két
alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve ha az ellátott jövedelme
olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési
kötelezettségének nem tud eleget tenni, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett.
A rendelettervezet hatásai:
Társadalmi hatás:
A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézményben a támogató
szolgáltatás keretében nyújtott szociális segítést az ellátottak térítésmentesen
vehetik igénybe.
Gazdasági, költségvetési hatás:
A támogató szolgáltatás keretében nyújtott személyi segítés ingyenesen történő
biztosítása esetén a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény kisebb
mértékű térítési díjbevételtől esik el, mint a 300,- Ft/óra intézményi térítési díj
fenntartása esetén az ellátás igénybevételének csökkenése és a központi
költségvetésről szóló törvényben előírt feladatmutató elmaradása esetén az
állami támogatás-visszafizetési kötelezettség lenne.
Környezeti és egészségi következmények:
A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt
hatása.
Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
Az adminisztrációban jelentős változás nem következik be.
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A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
következménye:
A Szoctv. rendelkezése alapján a szociális ellátások intézményi térítési díját a
fenntartó a tárgyév április 1-ig állapítja meg, az intézményi térítési díj évente
egy alkalommal korrigálható.
A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.
Fentiek alapján a rendelettervezet elfogadását javaslom.
Kiss Béla
alpolgármester
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2016. (…) önkormányzati rendelete
a szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában foglalt feladatkörében eljárva – a
szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat, valamint a szociális szakosított
ellátásokat nyújtó intézményfenntartó társulásban résztvevő önkormányzatok
képviselő-testületének hozzájárulásával – a következőket rendeli el:
1. §
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról
szóló 22/2003. (VIII.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 13. §-a
a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Rendelet …../2016. (….) önkormányzati rendelettel elfogadott módosítása 2016.
április 1. napjától alkalmazandó.”
2. §
A Rendelet 2. melléklete a melléklet szerint módosul.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző
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Melléklet a …/2016. (..) önkormányzati rendelethez
A Rendelet 2. mellékletének 1.8. pontjában foglalt táblázat B:3. mezője helyébe a
következő mező lép:
[1.8. Támogató szolgáltatás (Kapocs Alapszolgáltató Központ)]

(3.)

(B)
0 Ft/óra
„
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INDOKOLÁS
1 -2. §
A támogató szolgáltatás keretében nyújtott személyi segítést a szolgáltató ingyenesen
nyújtaná 2016. április 1-jétől visszamenőleg, ezért annak intézményi térítési díja 0,Ft/óra összegre módosul, mivel a hatályos 300,- Ft/óra intézményi térítési díjat az
ellátottak nem tudják megfizetni.
3. §
A rendeletmódosítás hatálybalépéséről rendelkezik.
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