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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.) 92.§ (1) bekezdés a) pontja szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzat rendeletet 

alkot. Az Szt. 115.§-a szerint a személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén 

a fenntartó rendeletében foglaltak szerint, csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett 

jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.  

 

A 2015. márciusi képviselő-testületi ülésen került sor a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 34/2011. (VIII.29.) 

önkormányzati rendelet módosítására 2015. május 1-jei hatállyal. Az intézményvezető 

asszonnyal történt újabb egyeztetések alapján – a lakossági igények minél szélesebb 

kielégítése érdekében és figyelembe véve az érintettek jövedelmi viszonyait – javasolt a 

rendeletben az időskorúak nappali ellátásánál megállapított kedvezmények módosítása. A 

módosítás szerint a kedvezményekhez egy újabb sáv került beépítésre, mely szerint az 

időskorúak nappali ellátása esetén a személyi térítési díj 140.001-160.000,- Ft közötti 

jövedelem esetén 60%-kal csökkenthető. 

 

Az Szt. 115.§-a 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. Az intézményi 

térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj 

év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény 

esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a 

közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. 
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A személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében 

foglaltak szerint csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni 

viszonyai ezt indokolttá teszik. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabály előkészítőjének 

előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel kell mérnie a szabályozás várható 

következményeit.  

„17.§ (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. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 

A felülvizsgált térítési díjak megállapítása kapcsán a kedvezmények mértékének módosítása 

is aktuálissá vált. 

II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 

Környezeti és egészségi következményei nincsenek. 

III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

A rendeletmódosítás adminisztrációs nehézséget nem okoz, az adminisztrációs terhek kisebb 

arányban megnövekednek. 

IV. A rendelet megalkotásának szükségessége: 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési 

díjakról szóló 34/2011. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosítása vált szükségessé az 

időskorúak nappali ellátása kedvezményénél. 

V. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: 

A lakosság kisebb mértékű kedvezményben részesül. 

VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Rendelkezésre állnak a szükséges szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek.  

 

 

Rendeletalkotás! 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról 
szóló 34/2011. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati 
rendeletet. 
 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50.§-a alapján. 
 

 

Kistarcsa, 2015. április 15. 

 

 Solymosi Sándor 

 polgármester 

 


