Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelete
a Nagyközségi Szociális Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások 2018. évi
térítési díjairól
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, 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. §
Általános rendelkezések
(1) Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő
Nagyközségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatási önköltsége alapján a személyes
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként az intézményi térítési díjakat
alapszolgáltatásonként az alábbiak szerint állapítja meg.
(2) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:
a) étkeztetés
b) házi segítségnyújtás
c) nappali ellátás (Idősek klubja)
d) ápolást, gondozást nyújtó intézmény (idősek otthona)
(3) Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék
bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. tv. 2. §-ának
megfelelő módon kerekítve kell meghatározni.
(4) A térítési díjat az igénybevétel napjától havonként a tárgyhónapot követő hónap utolsó
munkanapjáig kell befizetni az ellátást nyújtó intézmény helyi pénzkezelő helyén.
2. §
Étkeztetés
(1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk
miatt.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szociális rászorultság fennállásának igazolására a
következő iratokat kell a kérelemhez mellékelni:
a) az életkor igazolására alkalmas okmány másolatát,
b) háziorvos igazolását az egészségi állapotról,
c) pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleményt,
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d) fogyatékosság esetén az ellátás megállapítását illetve folyósítását igazoló határozatot,
vagy más okiratot
(3) Az intézménytől étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, nappali ellátásban részesülők
közül legfeljebb 10 fő részére térítésmentes étkeztetést állapíthat meg a polgármester a
képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva.
(4) Normál étkeztetés intézményi térítési díja:
a) a szolgáltatás 2018. évi önköltsége: 855,- Ft/fő/adag
b) az intézményi térítési díj: 530,- Ft/fő/adag
c) kiszállítás 20,- Ft/fő/adag
(5) Házi segítségnyújtás keretében nyújtott étkeztetés:
a) a szolgáltatás 2018. évi önköltsége: 855,- Ft/fő/adag
b) az intézményi térítési díj: 530,- Ft/fő/adag
c) kiszállítás 20,- Ft/fő/adag
(6) Nappali ellátás keretében belül a klubtagok részére nyújtott étkeztetés
a) a szolgáltatás 2018. évi önköltsége: 855,- Ft/fő/adag
b) az intézményi térítési díj: 530,- Ft/fő/adag
(7) Étkeztetés személyi térítési díja: az étkeztetés intézményi térítési díja és az igénybe vett
étkezések számának szorzata nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi
jövedelmének a 30 %- át.
(8) Vendégétkeztetés:
a) a szolgáltatás 2018. évi önköltsége: 855,- Ft/fő/adag
b) vendégétkeztetés: 855,- Ft/fő/adag
c) vendégétkeztetés kiszállítással: 855,- Ft/fő/adag
(9) Intézményi dolgozók étkeztetése:
a) a szolgáltatás 2018. évi önköltsége: 1.185,- Ft/fő/adag
b) intézményi dolgozók étkeztetése: 1.185,- Ft/fő/adag
3. §
Házi segítségnyújtás
(1) Házi segítségnyújtás intézményi térítési díj (Gondozási óra díja)
a) személyi gondozás 2018. évi szolgáltatási önköltsége: 1.365,- Ft/óra/ellátott
b) személyi gondozás intézményi térítési díja: 300,- Ft/gondozási óra/ellátott,
c) szociális segítés 2018. évi szolgáltatási önköltsége: 1.075,- Ft/gondozási óra/ellátott
d) szociális segítés intézményi térítési díja: 300,- Ft/gondozási óra/ellátott.
(2) A házi segítségnyújtás személyi térítési díja:
a) Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj házi segítségnyújtás esetében nem haladhatja
meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének a 25 %- át.
b) Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj, - ha házi segítségnyújtás mellett étkezést is
biztosítanak - nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének
a 30 %- át.
(3) Házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is
ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a
szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.
4. §
Nappali ellátás
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(1) Nappali szociális ellátás (Idősek Klubja) intézményi térítési díj
a) Időskorúak nappali intézményi ellátása:
aa) a szolgáltatás 2018. évi önköltsége: 720,- Ft/fő/nap
ab) az intézményi térítési díj 2018-ban: 0,- Ft/fő/nap
b) Demens személyek nappali intézményi ellátása:
aa) a szolgáltatás 2018. évi önköltsége: 1.070,- Ft/fő/nap
ab) az intézményi térítési díj 2018-ban: 0,- Ft/fő/nap
(2) Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi
jövedelmének
a) 15 %-át a nappali ellátást,
b) 30 %-át a nappali ellátást és ott étkezés
esetén.
5. §
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény (Idősek Otthona)
(1) Ápolást, gondozást nyújtó intézmény (idősek otthona)
a) a szolgáltatás 2018. évi önköltsége: 7.725,- Ft/fő/nap, 231.750,- Ft/fő/hó
b) az intézményi térítési díj 2018-ban: 3.430,- Ft/fő/nap, 102.930,- Ft/fő/hó
(2) Személyi térítési díj
a) A havi személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott részére kiállított
jövedelemigazolásban megállapított havi rendszeres jövedelmének a 80 %-át.
b) Az intézmény ellátásáért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az
intézményi térítési díj összegét. Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más
személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj
megfizetését.
c) Ha a személyi térítési díjat a térítési díj fizetésére kötelezett jogosult vagy tartására
köteles és képes személy nem fizeti meg, illetve ha a költőpénzt az intézmény biztosítja, a
követelést tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében a kötelezett ingatlan vagyonán
fennálló jelzálogjog biztosítja.
d) Az idősek otthonában lakó személy a két hónapot meg nem haladó távollét idejére a
megállapított személyi térítési díj 20 %-át fizeti. A távolléti napok naptári éves szinten
összesíthetők. Távollétnek minősül a rendszeres hétvégi távollét.
e) A két hónapot meghaladó távollét idejére egészségügyi intézményben történő
kezelésének tartamára a megállapított személyi térítési díj 40 %-át fizeti, egyéb távollét esetén
a személyi térítési díj 60 %-át fizeti a gondozott.
f) A belépési hozzájárulás az intézmény 16 férőhelyére, férőhelyenként 250.000,- Ft/fő.
6. §
A rendeletben feltüntetett térítési díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák.
7. §
Záró rendelkezések
(1) E rendelet 2018. április 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) E rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes szabályozást nem tartalmaz.
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(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti Cibakháza Nagyközség
Önkormányzata a Nagyközségi Szociális Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások
2017. évi térítési díjáról szóló 5/2017. (III. 02.) ÖK. rendelet.
Cibakháza, 2018. február 28.

Hegyes Zoltán
polgármester

Török István
jegyző

Kihirdetve: 2018. március 1. napján
Török István
jegyző
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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
6/2018. (II.28.) önkormányzati rendeletéhez
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 települési önkormányzat által biztosított alapszolgáltatások vonatkozásában rendelkezni
kell a személyes gondoskodásért fizetendő intézményi térítési díjak mértékéről, a fizetésre
kötelezettek köréről.
Az alábbi alap- és szakosított szociális ellátási formák vonatkozásában került meghatározásra
a számított és a tényleges intézményi térítési díj:
• alapellátás:
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás,
- nappali ellátás,
• szakosított ellátási forma:
- ápolást, gondozást nyújtó intézmény – Idősek Otthona
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 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, támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési
díjat integrált intézmény esetében szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az
önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek
arányában kell megosztani. A Nagyközségi szociális Gondozási Központ által készített
részletes számítások alapján kerültek meghatározásra az egyes szolgáltatásokért fizetendő
intézményi térítési díjak.
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2-5. §-hoz
Az Szt. 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a szociális étkeztetés, a
házi segítségnyújtás, a nappali ellátás és az idősek otthona térítési díjairól, az étkeztetés esetén
a jogosultság feltételeiről is rendelkeztünk. Meghatározásra kerültek a jogosultsági feltételek,
illetve a jogosultságot meghatározó dokumentumok. A belépési hozzájárulás mértékét
határozza meg, mely férőhelyenként: 250.000,- Ft/fő.
6. §-hoz
Arról rendelkezik, hogy a térítési díjak az áfát tartalmazzák.
7. §-hoz
A rendelet 2018. április 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a hatályos rendelet hatályát veszti.
A rendelet-tervezet 7. §-a jogharmonizációs záradékot tartalmaz, mi szerint a rendelettervezet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvbe ütköző rendelkezést
nem tartalmaz.
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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.
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. A térítési díjak emelésének következtében minimális bevétel növekedés
várható, amely a megfelelő ellátási színvonal megtartása érdekében szükségszerű.
Figyelembe kell venni azonban a tervezéskor szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) szabályait, ami a kötelezett által fizetendő
térítési díjak (személyi térítési 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 módosítás miatt szükséges valamennyi ellátott értesíteni az általa fizetendő személyi térítési
díjról, figyelemmel az Szt. azon rendelkezésére, hogy ha az ellátott a személyi térítési díj
összegét vitatja.
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
rendelkezésre állnak.
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