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TERVEZET 

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2014. ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ   

14/2013. (V. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában, 132. § (4) bekezdés 

g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 20. § (5) bekezdés h) pontjában és (7) bekezdés e) 

pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága és Ügyrendi Bizottsága véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. §  A szociális ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló 14/2013. (V. 21.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szr.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet 

lép. 

 

 

 

 

 

 

 X – 



 

 

2. §  Az Szr. III. Fejezete a következő 6. alcímmel egészül ki: 

 

„6. Házi segítségnyújtás 

 

23/A. §  

 

 (1) Házi segítségnyújtás igénybevételéhez csatolni szükséges az igénylő három hónapnál 

nem régebbi jövedelemigazolását, továbbá a háziorvos igazolását, javaslatát. 

 

 (2) Házi segítségnyújtás térítésmentesen vehető igénybe.” 

   

3. § (1) Az Szr. 6. § (1) és 7. § (4) bekezdésében az „átmeneti” szövegrész helyébe az 

„önkormányzati” szöveg lép. 

 

  (2) Az Szr. 6. § (1) bekezdésében a „10%-át” szövegrész helyébe a „130%-át” szöveg 

lép. 

 

4. § (1) Ez a rendelet 2014. április 1-jén lép hatályba. 

 

   

 

dr. Pataki Anett s. k. Dr. Tóth Lajos s. k. 

jegyző polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. melléklet a …/2014. önkormányzati rendelethez 

 

„1. melléklet a 14/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 Intézményi térítési 

díj  

(Ft/nap) 

Személyi térítési 

díj (elvitel/helyben 

fogyasztás, 

Ft/nap) 

Étkezés+kiszállítás 

(Ft/nap) 

Szociális étkező I. 620.- 400.- 400.- + 20.- = 420.- 

Szociális étkező II. 620.- 595.- 595.- + 25.- = 620.- 

Háromszori étkezés 

helyben fogyasztással 

(nappali ellátás keretében) 

 

620.- 

 

575.- 

 

– 

„ 

 

 

 



 

 

I ndok ol ás  

 

 

Általános indokolás 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 14/2013. (V. 21.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Szr.) módosítása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdés b) pontja miatt 

szükséges. A hivatkozott jogszabályhely előírja, hogy személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról, ha a fenntartó 

önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési 

önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.  

 

A Felsőzsolca Város Önkormányzata és Sajópálfala Község Önkormányzata által megkötött 

társulási megállapodás 5. pontja értelmében a szociális ellátásokat Felsőzsolca Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének vonatkozó rendeletében foglaltak alapján kell ellátni. 

 

Az Szt. 92/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmény állami fenntartója konkrét összegben meghatározza az intézményi térítési díjat. A 

115. § (9) bekezdése értelmében a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok 

alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. 

 

Az Szt. 115. § (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a 

központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének 

különbözete, amelyet a fenntartó alacsonyabb összegben is meghatározhat. A (3) bekezdés 

értelmében 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 Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 

3/2014. (II. 25.) társulási tanácsi határozatával megállapította a térítési díjakat, amelyről tehát 

a fentebb hivatkozott rendelkezések értelmében Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-

testületének kell rendeletet alkotnia. 

 

A tavalyi évhez képest az intézményi térítési díj 645,- Ft-ról 620,- Ft-ra csökkent.  

A személyi térítési díj Szociális étkező I. személyi térítési díj esetében 350,- Ft-ról 400,- Ft-ra 

emelkedik, mivel jelenleg a normatíva összegéből adagonként 50,- Ft ráfordítás szükséges. 

 

A többi módosító rendelkezés a jelenlegi szabályozás javítását, pontosítását tartalmazza. 

Külön alcímként kerül beiktatásra a házi segítségnyújtásra vonatkozó szabályozás, mivel a 

rendelet megalkotásakor a Felsőzsolcai Családgondozó Központ még nem nyújtotta a 

szolgáltatást.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Részletes indokolás 

 

Az 1. §-hoz: 

 

A térítési díjak megállapítására vonatkozó melléklet módosítását tartalmazza.  

 

A 2. §-hoz: 

 

A házi segítségnyújtásra vonatkozó szabályokat tartalmazza. 

 

A 3. §-hoz: 

 

A jelenleg hatályos szabályok javítását, pontosítását tartalmazza. 

 

A 4. §-hoz: 

 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

Felsőzsolca, 2014. február 27. 

 

 

 

             Dr. Tóth Lajos 

              polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hatásvizsgálati lap 

a szociális ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló  

14/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosításához 

 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

 

 

I. Várható társadalmi hatások  

 Az étkeztetést igénybe vevők kb. 10-15%-a a térítési díj emelkedése miatt lemondhatja 

a szolgáltatást. 

 

II.  Várható gazdasági, költségvetési hatások  

 A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági, költségvetési hatása van, 

mivel a térítési díj emelkedése következtében nincs szükség normatív ráfordításra, 

amely összeg ezáltal az intézménynél marad. 

 

III.  Várható környezeti hatások  

 A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 

 

IV.  Várható egészségi következmények  

 A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs. 

 

V.  Adminisztratív terheket befolyásoló hatások  

 A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív többletterhei nincsenek. 

 

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei  

 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) 

bekezdés b) pontja alapján a társulási megállapodásban erre kijelölt települési 

önkormányzat rendeletet alkot a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról. A rendelettel ezen 

kötelezettségének tesz eleget a Képviselő-testület. 

 

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek  

 A rendeletben foglaltak végrehajtása személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

többletfeltételeket nem igényel. 

 

Felsőzsolca, 2014. február 27. 

 

 

         Dr. Tóth Lajos 

            polgármester 


