Püspökladány Város Polgármesterétől
4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz.
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ELŐTERJESZTÉS
a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
alapszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!

A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és
Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénybe foglaltak figyelembe vételével a
6/2017. (III. 07.) társulási tanácsi határozatával a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató
Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás
4150 Püspökladány Kiss Ferenc u. 1/3. sz. alatti telephelyének idős korúak tartós
bentlakásos ellátása kapcsán megállapította a intézményi térítési díj, melyet át kell
vezetni a rendeletben, melyet az előterjesztés 1. melléklete tartalmaz.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)
bekezdés b) pontja értelmében, ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási
megállapodásban szabályozott módon a kijelölt települési önkormányzat – jelen
esetben a székhely önkormányzat – képviselő-testületének helyi önkormányzati
rendelete tartalmazza az ellátások intézményi térítési díját. A kijelölt települési
önkormányzat képviselő-testülete nem jogosult a Társulási Tanács döntésének
megváltoztatására.
A rendelet 13§ (2) bekezdése c) pontját szükséges kiegészíteni a következővel:
„c) Család- és Gyermekjóléti Központ”
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1)
bekezdése szerint: „(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett
hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a
szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményeiről a
Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a
Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét
tájékoztatni kell.” A Jat. 17. § (2) bekezdésére figyelemmel a rendeletalkotás várható
következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást
adom:
a) Társadalmi hatása: Új ellátás bevezetésével a szociális ellátás színvonalának
emelése.
b) Gazdasági, költségvetési hatása: A tervezetnek közvetlen gazdasági és költségvetési
hatása nincs.
c) Környezeti és egészségi következményei: A tervezetnek közvetlen környezeti és
egészségi következménye nincs.

d) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletben foglaltak végrehajtása az
adminisztratív terheket jelentős mértékben nem növeli.
e) Megalkotásának szükségessége: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993 évi III. törvénynek való megfelelés.
f) A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. törvénynek való megfelelés.
g) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: A feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a mellékelt rendelettervezet szíveskedjen elfogadni.

Püspökladány, 2017. április 11.

D o m b i Imréné
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PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
../…. .(.. . .. .) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló
4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében és a 92. § (1)
bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata, Szerep Község Önkormányzata, Földes
Nagyközség Önkormányzata és Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületeinek hozzájárulásával a következőket rendeli el:
1. §
A szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
alapszolgáltatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 13 § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
„c) Család- és Gyermekjóléti Központ”
2. §
A Rendelet 6. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
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K e s e r ű László
jegyző

1. melléklet a ../… . (.. . .. .) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ,
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ által
biztosított ellátásoknál az intézményi térítési díj mértéke

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

A
Település

B
Ellátás

C
Díj

Püspökladány

Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Idős korúak nappali ellátása
Demens személyek nappali ellátása
Pszichiátriai betegek nappali ellátása
Fogyatékos személyek nappali ellátása
Idősek bentlakásos otthona
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Idős korúak nappali ellátása
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Idős korúak nappali ellátása
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Idős korúak nappali ellátása
Demens személyek nappali ellátása
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Idős korúak nappali ellátása

610 Ft/nap/fő
220 Ft/gondozási óra/fő
0 Ft/nap/fő
0 Ft/nap/fő
0 Ft/nap/fő
0 Ft/nap/fő
0 Ft/nap/fő
90.000.- Ft
535 Ft/nap/fő
0 Ft/gondozási óra/fő
0 Ft/nap/fő
676 Ft/nap/fő
0 Ft/gondozási óra/fő
0 Ft/nap/fő
520 Ft/nap/fő
0 Ft/gondozási óra/fő
0 Ft/nap/fő
0 Ft/nap/fő
730 Ft/nap/fő
200 Ft/gondozási óra/fő
0 Ft/nap/fő

Sárrétudvari

Szerep

Földes

Nagyrábé

A megállapított intézményi térítési díj összege az ÁFA-t tartalmazza.”

