Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. március 23-i rendes nyílt ülése
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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP
E-szám: 39/2017.
Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a
személyes
gondoskodást
nyújtó
szociális
alapellátásokról,
azok
igénybevételéről, valamint az ezekért fizetendő térítési díjakról szóló
önkormányzati rendeletének felülvizsgálata
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó neve: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése

Vezetői ellenőrzés
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő
előadó osztályvezetője
Pénzügyi ellenőrzés
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő

pénzügyi osztályvezető
Törvényességi ellenőrzés
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő

Nagykovácsi, 2017. március 14.
jegyző

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki.
Nagykovácsi, 2017. március 14.

polgármester
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Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmény:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint az ezekért fizetendő térítési díjakról szóló 12/2016. (V. 30.) önkormányzati
rendeletet Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete teljeskörű
felülvizsgálatot követően fogadta el és 2016. június 1. napjával helyezte hatályba.
Tényállás:
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 115. § (1) bekezdése 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 Szt. 86. § (1) bekezdése alapján „A települési önkormányzat köteles
biztosítani
a) a családsegítést, ha polgármesteri hivatalt működtet vagy a közös
önkormányzati hivatal székhelye a településen van,
b) étkeztetést,
c) házi segítségnyújtást,
d) állandó lakosainak számától függően a (2) bekezdés szerinti szociális
szolgáltatásokat,
e) az a)–d) pontban nem említett szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést.”
A jelenleg hatályos helyi rendelet tartalmazza a személyes gondoskodás keretébe
tartozó szociális ellátási formákat és azok részletszabályait.
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a házi segítségnyújtást, a család- és
gyermekjóléti szolgáltatást Solymár Nagyközség Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződés alapján, a solymári Ezüstkor Szociális Gondozó Központ útján
biztosítja. A térítési díjakat csak az önkormányzati fenntartású intézmények útján
biztosított ellátások esetén szükséges rögzíteni (étkeztetés) a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján. Ennek megfelelően a házi
segítségnyújtás térítési díjainak a Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése alapján a
szociális ellátásért fizetendő térítési díjat a fenntartó Solymár Nagyközség
Önkormányzat rendeletével állapítja meg.
Étkeztetés
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Az intézmény/önkormányzat az Szt. 62. § szerinti étkeztetés ellátást biztosítja az
ellátást igénybe vevő számára. Az intézmény a szociális ellátást (étkeztetést) a
gyermekétkeztetést szolgáltató beszállítóval a Nagykovácsi Kispatak Óvoda
tálalókonyháján biztosítja. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat
kell fizetni, az Szt-ben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.
Az ellátást igénybe vevő jogosult, a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes
képviselő, a jogosult tartására, gondozására köteles és képes személy az ellátásért
térítési díjat fizet (személyi térítési díj), amelyet szociális helyzete, valamint az
intézményi térítési díj figyelembevételével kell megállapítani.
A jelenleg hatályos rendelet szerint a szociális étkeztetésért (kizárólag ebéd)
fizetendő intézményi térítési díj mértéke:
550,- Ft/nap
A személyi térítési díj mértéke:
Jövedelemsáv
Önkormányzat által nyújtott támogatás
(az 1 főre jutó nettó jövedelem alapján) ( %-ban kifejezve)
Egyedül élő és családban élő esetén
100%
a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 200 %-áig
Egyedül élő esetén a mindenkori
50%
öregségi nyugdíj legkisebb összegének
300%-áig
Családban élő esetén a mindenkori
50%
öregségi nyugdíj legkisebb összegének
250 %-áig
A jelzett jövedelemhatár feletti jövedelem esetén a személyi térítési díj mértéke az
intézményi térítési díjjal azonos mértékű.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatást
az ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt.-vel kötött vállalkozási szerződés
útján biztosítja. A vállalkozással a szerződés 2017. augusztus 31-én lejár, így a
közétkeztetés élelmezési szolgáltatásra Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
közbeszerzési eljárást fog lefolytatni. A szociális étkezésre vonatkozó intézményi
térítésidíjának felülvizsgálata a közbeszerzési eljárás lefolytatása után célszerű,
mivel az étkeztetési ellátásánál az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és
a normatív állami hozzájárulás egy főre jutó összegének a különbözete.
A közbeszerzési eljárás lefolytatása után kerül majd sor a Nagykovácsi Nagyközség
Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben fizetendő étkezési térítési
díjakról szóló 8/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára is.
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Az Szt. 58/B. § (2) bekezdésében rögzítetteknek eleget téve a 12/2016. (V. 30.)
önkormányzati rendelettel az önkormányzat létrehozta a Szociális Kerekasztalt.
A Szociális Kerekasztal feladata a szociálpolitikai, gyermekvédelmi, esélyegyenlőségi
helyi koncepciók véleményezése, a szolgáltatási típusok, formák, rendszerek
értékelése, elemzése, a szolgáltatástervezési koncepció előkészítése, a benne
foglalt feladatok megvalósulásának, végrehajtásának figyelemmel kísérése,
módosítások javaslata, javaslatok megfogalmazása a képviselő-testület felé.
Mindezek alapján javasolt a közbeszerzési eljárás lefolytatása után a Szociális
Kerekasztal összehívása és az intézményi térítési díj összegének ezt követő
korrekciója.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a
határozati javaslat elfogadására.
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
Nagykovácsi, 2017. március 14.
Kiszelné Mohos Katalin
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a
személyes
gondoskodást
nyújtó
szociális
alapellátásokról,
azok
igénybevételéről, valamint az ezekért fizetendő térítési díjakról szóló
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint az ezekért fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálatát követően a rendelet tartalmán nem kíván változtatni.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

4

