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Tisztelt Képviselő-testület!
A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény vezetője a költségvetés
egyeztető tárgyalásain jelezte, hogy a bentlakásos idősellátás esetén térítési díj emelést
javasol. A Képviselőtestület által 2016-ban megállapított, illetve a 2017-es évre
javasolt intézményi térítési díjak jóval az önköltség alatt vannak, azonban annak
kifizetése így is sok esetben gondot jelent az ellátottaknak. A gondozottak jövedelmi
adatait is figyelembe véve megállapítottuk, hogy a 110 ellátott közül mindössze 15
olyan ellátott van, akinek a nyugdíja meghaladja azt az összeget (121.875,-Ft-ot),
amelynek a 80 %-át figyelembe véve meg tudja fizetni a 2017 évre megállapítani
javasolt 97.500,-Ft-os havi térítési díjat. A szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 117. § (2) bekezdése alapján a tartós
bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi
térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó
jövedelemhányadot. A tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetén a
jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át.
Azon ellátottak esetében, akik nem tudják megfizetni a havi térítési díjat, vizsgálni
kell, hogy van-e olyan hozzátartozójuk (házastárs, gyermek, stb.) aki kötelezhető arra
a saját jövedelme alapján, hogy a térítési díj összegét kiegészítse.
2011-ben több olyan jogszabály is hatályba lépett, illetve előkészítésre került, amely
kifejezetten a szülőtartás kötelezettségét kívánta hangsúlyozni. Ekkor került be az
Alaptörvény XVI. cikk (4) bekezdésébe, hogy a nagykorú gyermekek kötelesek
rászoruló szüleikről gondoskodni, továbbá a családok védelméről szóló 2011. évi
CCXI. törvény 14. §-a is előírja, hogy a nagykorú gyermeknek külön törvényben
foglaltak szerint tartási kötelezettsége áll fenn azon szülőjével szemben, aki magát
önhibáján kívül nem képes eltartani. Ezt erősítette meg a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény Családjogi Könyve is, amely a rokontartás általános
szabályai között rendelkezik a szülőtartás kötelezettségéről. A Szoctv. törvény szerint,
ha az ellátottnak sem jövedelme, sem vagyona nem fedezi az intézményi térítési díjat,
illetve más személy sem vállalta önkéntesen annak megfizetését, a törvény biztosítja
annak lehetőségét, hogy az intézményvezető az ellátott nagykorú gyermeke(i)vel
kezdeményezze megállapodás kötését az intézményi térítési díj és a személyi térítési
díj közötti díjkülönbözet megfizetése céljából. Ha az ellátott nagykorú gyermeke(i)vel
nem jön létre megállapodás, a díjkülönbözet megtérítése bírói úton követelhető az
ellátott nagykorú gyermekétől.
Ha az ellátott ingatlan vagyonnal rendelkezik a térítési díj tartozást az ingatlanra lehet
terhelni.
A térítési díj megállapítására vonatkozó másik fontos szabály, hogy a Szoc.tv 117/A. §
(1) bekezdése alapján a bentlakásos intézményekben az ellátottaknak költőpénzt kell
megállapítani. A költőpénz havi összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 20%-ánál (5700,-Ft), ha a térítési díjat úgy állapították meg,
hogy az vagyont is terhel, 30%-ánál. Legalább a költőpénz összegére kell kiegészíteni
az ellátottnak ezt az összeget el nem érő jövedelmét. (2) A bentlakásos intézményben
az ellátott által fizetendő térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy részére legalább az
(1) bekezdés szerinti költőpénz visszamaradjon.

Jelenleg 21 olyan ellátott van, aki nem tudja megfizetni az intézményi térítési díjat. A
havi díjkülönbözet összege 586.800,-Ft, évente 7.041.600,-Ft, ami hiányként jelenik
meg az intézmény költségvetésében, és az Önkormányzatnak kell azt finanszíroznia. A
tavalyi évben állami támogatásként szociális ellátásokra kapott normatívát nem tudta
Önkormányzatunk teljes mértékben felhasználni, így annak egy részét vissza kellett
fizetnünk. Ezt a keretet felhasználva javaslom települési támogatásként a bentlakásos
idősotthoni ellátottak támogatását bevezetni a szociális ellátásaink közé. Így azok a
személyek, akiknek a jövedelme nem éri el a térítési díj és kötelező költőpénz
összegének megfelelő mértéket – megközelítőleg a nyugdíjminimum 370 %-át -, és
nincs tartásra köteles és képes hozzátartozója, igénybe vehetik a települési támogatást,
mint „jövedelemkiegészítést”, így az intézményi térítési díj megfizetését a települési
támogatás garantálja. Amennyiben a szociális ellátásainkra kapott állami támogatás
fedezné ezt az összeget is, nem az Önkormányzatunknak kellene azt saját bevételeiből
pótolnia. A támogatás mértékét javaslom az ellátott havi jövedelme és az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 370 %-a közötti különbségnek megfelelő
összegben megállapítani. A támogatást javaslom az ellátott személy kérelmére
pénzbeli ellátásként megállapítani, és azt havonta az ellátott nevére, az intézmény
számlájára utalni.
Javaslom ezt a támogatási formát szociális ellátásként bevezetni, és a vonatkozó
szabályokkal a szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.20.) rendeletet kiegészíteni.
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 rendelettervezet a lakosság által igénybe vehető idősotthoni ellátáshoz szükséges
jövedelem kiegészítést vezeti be szociális ellátásként. A rendelettervezet elfogadása az
önkormányzati költségvetés szempontjából a kiadások növekedését okozza.
2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei:
A rendeletben foglaltak elvárt hatása az, hogy nem csökken városunkban az
idősotthonok idénybe vevőinek a száma.
3. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló
hatása:
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása van, új feladattal bővül a Hatósági Iroda
munkája.

4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi feltételek a Hivatal keretén
belül rendelkezésre állnak. Pénzügyi többletköltséget a rendelet végrehajtásának
biztosítása igényel.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei:
A rendeletmódosítással tovább bővül a települési támogatásként nyújtott szociális
ellátások száma városunkban.
Kiss Béla
alpolgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2017. (…….) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1)
bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32.§ (1) b) pontjában, 32. §
(3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, 134/E.
§-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
(1) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról
szóló 8/2015.(II.20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2)
bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
„h) a bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása.
(2) A Rendelet 4. § (3) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
„k) a bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatásához 12. számú függelék szerinti
kérelem.”

2. §
A Rendelet a következő 9/B. alcímmel és 9/B. §-sal egészül ki:

„9/B. A bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása
9/B. §
„(1) A képviselő-testület települési támogatást nyújt a szociálisan rászoruló
bentlakásos idősotthoni ellátott személy (a továbbiakban: ellátott) részére. A
támogatás célja az ellátott jövedelmének kiegészítésével az idősotthoni ellátásra való
jogosultság biztosítása.
(2) Az (1) bekezdésében foglalt támogatás pénzbeli ellátás formájában a kérelem
benyújtását követő hónaptól kezdődően legfeljebb 1 év határozott időre kerül
megállapításra.

(3) A bentlakásos időotthoni ellátott települési támogatásra jogosult abban az esetben,
ha
a) a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 370 %-át,
b) nincs az ellátott tartására köteles és képes személy (Szt. 114. §),
c) az ellátott vagy a térítési díj fizetésére köteles személy nem rendelkezik
jelzálogjoggal terhelhető ingatlanvagyonnal,
d) igazolja, hogy Dombóvár Város Önkormányzata fenntartásában működő
bentlakásos idősotthonban vesz igénybe intézményi ellátást.
(4) A bentlakásos idősotthoni ellátott települési támogatásra benyújtott kérelméhez
mellékelni kell az intézményvezető igazolását arról, hogy a (3) b) és c) pontja
tekintetében a szükséges jövedelemvizsgálatot elvégezte.
(5) A támogatás megszüntetésre kerül, ha az ellátott jogosultsági feltételi már nem
állnak fenn.
(6) A megállapított támogatás az ellátást nyújtó intézmény részére havonta kerül
átutalásra.
(7) Az ellátást nyújtó intézmény vezetője az ellátott intézményi jogviszonyának a
megszűnését követő 5 napon belül köteles azt a Dombóvári Közös Önkormányzati
Hivatal Ügyfélszolgálatán bejelenteni.
(8) A támogatás mértéke az ellátott havi jövedelme és az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 370 %-a közötti különbségnek megfelelő összeg.

3. §
A Rendelet az 1. melléklet szerinti 12. függelékkel egészül ki.

4. §
Ez a Rendelet 2017. február 1-jén lép hatályba.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

1 melléklet a ……………… önkormányzati rendelethez
12. függelék a 8/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélszolgálata
7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.
Kérelem települési támogatás bentlakásos idősotthoni ellátottak
támogatásához

Benyújtható: folyamatosan

KÉRELEM

1. Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
1.1.1. Neve: …………………………………………………………………………….
1.1.2. Születési neve: …………………………………………………………………..
1.1.3. Anyja neve: ……………………………………………………………………..
1.1.4. Születés helye, ideje: ……………………………………………………………
1.1.5. Lakóhely: ………………………………………………………………………..
1.1.6. Tartózkodási hely: ………………………………………………………………
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………………………….
1.1.8. Állampolgársága: …………………………..

2. Jövedelmi adatok
A kérelmező, havi jövedelme forintban:
Nyugellátás és egyéb rendszeres ellátások:
Nyugellátásból származó jövedelem: ……………………,- Ft
Fogyatékossági támogatás:………………………………..,- Ft
Családi Pótlék:………………………………………….. ....,- Ft

Az egy főre jutó havi jövedelem:……………………………..Ft.
Jogosult az, a személy akinek a
e) a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 370 %-át,
f) nincs az ellátott tartására köteles és képes személy (Szt. 114. §),
g) az ellátott vagy a térítési díj fizetésére köteles személy nem rendelkezik jelzálogjoggal
terhelhető ingatlanvagyonnal,
h) igazolja, hogy Dombóvár Város Önkormányzata fenntartásában működő bentlakásos
idősotthonban vesz igénybe intézményi ellátást.
Kérelmemhez mellékletként csatolom a saját jövedelemigazolásomat,
Kérelemhez mellékletként csatolom az intézményvezető igazolását arról, hogy
nem rendelkezem tartásra köteles és képes hozzátartozóval, valamint nem
rendelkezem jelzáloggal terhelhető ingatlanvagyonnal
Kérelmemhez mellékletként csatolom az intézményi jogviszonyt igazoló
megállapodásomat.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális
hatáskört gyakorló szerv az állami adóhatóság útján ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben közölt adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő
felhasználásához, kezeléséhez.

Dátum: ……………………., …………év ………..hó …….nap

………………………………..
kérelmező aláírása

A kérelemhez kötelező csatolni:

Ügyintéző tölti ki:
csatolta
igen
nem

1. jövedelem-igazolást
2. Intézményvezető igazolását
3. Intézményi jovviszony igazolást
Csatolt iratok száma összesen:

db

A rendelettervezet egyes szakaszaihoz az alábbi indokolás kapcsolódik:
1. §
A rendelet módosítás a települési támogatások körét bővíti a bentlakásos idősotthoni
ellátottak részére nyújtható pénzbeli támogatás bevezetésével.
2. §
A bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatására vonatkozó részletszabályokat, a
jogosultak körét, a támogatás mértékét határozza meg.
3. §
A bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása igénylésére benyújtható kérelem
nyomtatványt helyezi el a rendeletben.
4. §
A rendelettervezet hatálybalépéséről rendelkezik.

