Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2018. (VII. 18.) önkormányzati rendelete
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Nagyközségi Szociális
Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások 2018. évi térítési díjairól szóló
5/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításról
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
Cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontja 92/B. § (1) bekezdés a) pontja, és a 117/C. § (1)
bekezdése, valamint a 132. § (4) bekezdés d) pontjába kapott felhatalmazás alapján, valamint
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Nagyközségi Szociális
Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások 2018. évi térítési díjairól szóló 5/2018.
(III. 01.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés f) pontja az alábbira változik:
5. § (2) f) A fenntartó a Nagyközségi Szociális Gondozási Központ intézménynél a belépési
hozzájárulást az intézmény 15 férőhelyére 250.000,- Ft/fő összegben állapítja meg.
2. § (1) E rendelet 2018. augusztus 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
(2) E rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes szabályozást nem tartalmaz.
Cibakháza, 2018. július 17.
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Általános indokolás
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Nagyközségi
Szociális Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások 2018. évi térítési díjairól
szóló 5/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2018. (VII. 18.)
önkormányzati rendelethez
A szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) egyes
rendelkezései, valamint az intézményi illetve a személyi térítési díjak megállapításának
végrehajtása tárgyában kiadott rendeletek többszöri módosításon mentek keresztül. A
magasabb szintű jogszabályok folyamatos változásaira, és ennek alapján a rendeletünk
folyamatos módosítására az áttekinthetőség és az eredményes jogalkalmazás miatt pedig a
rendelet módosítása vált szükségessé.
Részletes indokolás
Az Szt. a 92. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott tárgykörök vonatkozásában
felhatalmazta az önkormányzatokat
rendeletalkotásra.
A képviselő-testületek
rendeletalkotási szabadsága azonban ezen tárgykörök szabályozásának vonatkozásában sem
korlátlan, mert az Szt. és végrehajtási rendeleteiben foglalt kógens rendelkezésektől eltérő
szabályozást nem alkothatnak. A törvényi felhatalmazás kizárólag az Szt. rendelkezéseit
kiegészítő – a törvényi rendelkezések gyakorlati alkalmazhatóságát, végrehajtását elősegítő
– rendeleti szabályozás megalkotására terjed ki.
1. §-hoz
a) Az Szt. 117/C. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján tartós bentlakásos
intézmény esetén a fenntartó meghatározhatja azokat a férőhelyeket, amelyek betöltése
esetén belépési hozzájárulást kell fizetni. A bentlakásos intézmény 16 férőhellyel
rendelkezik. A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások
2018. évi térítési díjairól szóló 5/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelet szerint a belépési
hozzájárulás az intézmény 16 férőhelyére vonatkozik. Előfordulhatnak olyan esetek, amikor
az egészségi és szociális helyzet miatt indokolt az intézményi elhelyezés, azonban az
intézményi elhelyezésre szoruló személy anyagi,- és vagyoni helyzete nem teszi lehetővé a
belépési hozzájárulás megfizetését, ezért 15 férőhelyre állapítja meg a rendelet az egyszeri
belépési hozzájárulást.
2. §-hoz
A rendelet 2018. augusztus 1. napján lép hatályba. A rendelet-tervezet (2) bekezdése a
jogharmonizációs záradékot tartalmazza, mi szerint a rendelet-tervezet a belső piaci
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvbe ütköző rendelkezést nem tartalmaz.

Előzetes hatásvizsgálat
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 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.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
I. A tervezett rendelet valamennyi jelentős hatása, különösen
1. A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló törvény tartalmazza a központi
költségvetés által a települési önkormányzattok fenntartásában működő szociális
intézmények finanszírozását. A személyi térítési díjakból származó bevételek az intézmény
költségvetésének meghatározó részét képezik. Figyelembe kell venni, hogy a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
szabályait, ami a kötelezett által fizetendő belépési díj mértékét maximálja.
2. A rendelet-tervezet környezeti és egészségi következményei: A rendeletnek
környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
3. A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletnek
adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nem jelentősek.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következménye oly módon határozható meg, hogy az önkormányzatnak az Szt.-ben
lévő felhatalmazása alapján fennáll a végrehajtási szabályok tekintetében a jogalkotási
kötelezettsége.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi szervezeti és pénzügyi
feltételek: A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi
feltételek a rendelkezésre állnak.

