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Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szoctv.) 92. § (1)-(2) bekezdése és 92/B. § (1) bekezdés a) pontja
szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint
a fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzat, ha a fenntartó önkormányzati
társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a
társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. Az önkormányzat
a rendeletben szabályozza a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak
mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díjak csökkentésének, illetve
elengedésének eseteit és módjait. A fenntartó konkrét összegben meghatározza az
intézményi térítési díjat. Dombóvár Város Önkormányzata a kötelező és önként vállalt,
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról a Dombóvári Szociális és
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásban való részvétellel, a Társulás
fenntartásában működő Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény útján
gondoskodik. A társulási megállapodásban a társult önkormányzatok a Szoctv. 92. §
(1)-(2) bekezdése és 92/B. § (1) bekezdés a) pontja szerint rendeletalkotásra
Dombóvár Város Önkormányzatát jelölték ki.
Ha a Szoctv. eltérően nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. 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 a 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, ilyen esetben az önköltség
számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek
arányában kell megosztani. Az intézményi térítési díj szolgáltatónként,
intézményenként, telephellyel rendelkező szolgáltató, intézmény esetén ellátást nyújtó
székhelyenként, telephelyenként, továbbá bentlakásos intézményi ellátás esetén
épületenként külön-külön is meghatározható.
Jelen előterjesztésemmel a Dombóvári Humán Szolgáltató Intézmény Arany
Sziget Idősek Otthonában és a Platán Otthon idősek otthonában az idős, demens
betegek tartós bentlakásos intézményi ellátásáért fizetendő térítési díj
felülvizsgálatára teszek javaslatot.
A bentlakásos ellátás esetén a szociális szolgáltatásokról szóló 23/2003.(VIII.26.)
önkormányzati rendeletünk intézményi térítési díjat állapít meg. 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 személyi térítési díj összege
önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében foglaltak szerint, egyéb
esetben a fenntartó döntése alapján csökkenthető, illetve 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
a) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési
kötelezettségének nem tud eleget tenni;
b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó
mértékben növekedett.
Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő
személyi térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre
vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott
havi jövedelmének a 80%-át az idősotthoni tartós elhelyezést nyújtó intézmények
esetén.
A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézményben az idősek gondozóháza
(idősek átmeneti ellátása), idősek otthona (tartós bentlakásos ápolás, gondozás)
térítési díj ellenében vehető igénybe.
Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat bentlakásos intézményi ellátás
esetén ellátási napra és hónapra vetítve kell meghatározni.
Bentlakásos intézményi ellátás esetén
- a napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj harmincad része,
- a napi személyi térítési díj a havi személyi térítési díj harmincad része
a hónapok naptári napjainak számától függetlenül.
A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató intézmény
önköltségszámítást az előterjesztés melléklete tartalmazza.
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Az idősek otthonában gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg
gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött
személy látható el. Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel
képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal,
illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban
meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (teljes körű ellátás) az
ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más
módon nem oldható meg.
A tartós bentlakásos ellátás egy ellátottra jutó napi önköltsége 5915,-Ft/fő/nap
(177.450,- Ft/fő/hónap), demens betegek esetében 4050,-Ft/fő/nap (121.495,Ft/fő/hónap). Az intézményi térítési díj javasolt összege 3250,-Ft/fő/nap, illetve
97.500,- Ft/fő/hónap mind az átlagos, mind a demens ellátottakra vonatkozóan.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a
jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű –
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi
önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Ennek megfelelően az elvégzett
előzetes hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak szerint ismertetem:
Az önkormányzati rendelet módosításának előzetes hatásvizsgálata:
1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági,
költségvetési hatásai:
A javasolt intézményi térítési díjak elfogadása esetén az intézmény az ellátottak
jövedelmi viszonyai szerint megállapítható személyi térítési díjakból magasabb
bevételt szedhet be, ami csökkenti az intézményfinanszírozáshoz szükséges
önkormányzati hozzájárulást.
2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei:
A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt
hatása.
3. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló
hatása:
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása van.
4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei:
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.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a rendeletmódosítás elfogadását.

Kiss Béla
alpolgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2017. (…) 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
következőket rendeli el:
1. §
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról
szóló 22/2003. (VIII.26.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 1.1. pontja helyébe a
következő pont lép:
1.1. Idősek otthona – idősek, demens betegek tartós bentlakásos intézményi ellátása
(Arany Sziget Idősek Otthona, Platán Otthon)

1.

A
Átlagos

2.

Demens

B
napi
havi
napi
havi

C
3250 Ft/fő
97.500 Ft/fő
3250 Ft/fő
97.500 Ft/fő

2. §
Ez a Rendelet 2017. február 1-jén lép hatályba.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

A rendelettervezet egyes szakaszaihoz az alábbi indokolás kapcsolódik:
1. §
A rendelet az Idősek otthona – idősek, demens betegek tartós bentlakásos intézményi
ellátása (Arany Sziget Idősek Otthona, Platán Otthon) térítési díjairól rendelkezik.
2. §
A rendelettervezet hatálybalépéséről rendelkezik.

