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Előterjesztés
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról szóló 7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 2020. március 18-i ülésén tárgyalta és módosította a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 7/2014. (V.30.) önkormányzati
rendeletet. A módosításnak két indoka volt: Magyarország Kormánya 2020. március 11-én
kihirdette az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő
intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendeletét. A másik indoka a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése, mely
szerint 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.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 21. § (2) bekezdés értelmében az
önkormányzati rendelet esetén a jegyző gondoskodik a feladatkörébe tartozó jogszabályok
hatályosulásának figyelemmel kíséréséről, és szükség szerint lefolytatja a jogszabályok - a 17.
§ (2) bekezdésében meghatározott szempontok szerinti - utólagos hatásvizsgálatát, ennek során
összeveti a szabályozás megalkotása idején várt hatásokat a tényleges hatásokkal. A rendelet
módosítás alkalmazása során vált szükségessé a rendelet módosítása.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A módosítással került bevezetésre a kihirdetett veszélyhelyzet idején a szociális szolgáltató
intézmény által a 65. életévüket betöltött személyek részére biztosított étkeztetés. Az ellátás
iránt van igény, azonban a gyakorlatban derült ki, hogy a térítési díj megfizetésre vonatkozó
szabályok pontosítást igényelnek annak érdekében, hogy a díjat közvetlenül az étkezést
biztosító Gyermekétkeztetési Intézménynek fizessék meg az étkezést igénybe vevők.
Rendelkezni szükséges arról is, hogy az átmeneti kijárási korlátozások, valamint a
veszélyhelyzet idején megfogalmazott, a 65. év felettiek korlátozott mozgása miatt, lehetőséget
kell biztosítani a térítési díj utólagos megfizetésére.
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel az életés vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése,
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illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a
települési Önkormányzat feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja azzal, hogy ennek
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről,
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. A Kat.-ban
meghatározott jogkört a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő
joggyakorlás elvével összhangban kell gyakorolni és a meghozott döntéseknek mindenkor meg
kell felelniük a szükségesség és arányosság követelményének.
A veszélyhelyzetre tekintettel meghozott döntések esetében a Miniszterelnökség és a
Belügyminisztérium 2020. március 27. napján kelt tájékoztatója tartalmazza azon
állásfoglalást, mely szerint a polgármester jogköre kiteljed a rendeletalkotásra is.
RÉSZLETES INDKOLÁS
1. §-hoz
Pontosítja a kihirdetett veszélyhelyzet idején a szociális szolgáltató intézmény által a 65.
életévüket betöltött személyek részére biztosított étkeztetést igénybe vevők részére a térítési díj
megfizetésének módját, idejét.

2. §-hoz
Hatálybeléptető rendelkezést tartalmaz, valamint szabályozza, hogy mely ügyekben kell
alkalmazni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a módosító
rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Aszód, 2020. 05. 20.
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
Látta:

Dr. Ballagó Katalin
jegyző
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Aszód Város Polgármesterének
/2020. (V. . ) rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról szóló 7/2014. (V.30. ) önkormányzati rendelete módosításáról
Aszód Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm.
rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a)
pontjában és a 92. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az
Aszód Város Önkormányzata és az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és
Gyermekjóléti Társulása megállapodás 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 7/2014. (V.30.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül
ki:
„(7) A Rendelet 5/A. §-ában megállapított ellátás térítési díját az étkezést igénybe vevők Aszód
Város Gyermekétkeztetési Intézménye ( továbbiakban :Gyermekétkeztetési Intézmény ) részére
kötelesek megfizetni. Az időskorúak védelme érdekében azon 65 év feletti lakosok, akik az
étkezési térítési díj készpénz-átutalási megbízással történő befizetését a kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel nem tudják teljesíteni, a befizetést a veszélyhelyzet elmúltával
utólag, 15 napon belül kötelesek megfizetni. A Gyermekétkeztetési Intézmény minden hónap
végén tájékoztatja az érintetteket a fizetendő térítési díj összegéről. A térítési díj fizetésre
egyebekben a 2. § (6) bekezdés szabályait kell alkalmazni.”
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
Aszód, 2020. május ….
Dr. Ballagó Katalin
jegyző

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

(2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 17. § )

Rendelet-tervezet címe:

Aszód Önkormányzat polgármesterének …../2020. ( V. .) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési
díjáról szóló 7/2014. (V.30. ) önkormányzati rendelete módosításáról

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
Társadalmi, gazdasági hatás:

Költségvetési hatás:

Környezeti, egészségügyi
következmények:

Adminisztratív terheket
befolyásoló hatás:

Egyéb hatás:

Egyértelműbbé teszi az ellátást

Többlet kiadást a rendelet
elfogadása nem jelent.

Nincs.

Nincs.

Nincs.

igénybe vevők részére a díj fizetést.

A rendelet megalkotása szükséges, A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § (1) jogszabályok tartalmi felülvizsgálatát folyamatosan el kell végezni.
mert:
A
rendelet
megalkotásának A rendelet megalkotásának elmaradása esetén nem teljesülnek a hatályos jogi szabályozásban meghatározott feltételek.
elmaradása
esetén
várható
következmények:
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi:
Szervezeti:
Tárgyi:
Pénzügyi:
biztosított
biztosított
biztosított
biztosított
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