ELŐTERJESZTÉS
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. február 19-i ülésére
Tárgy: A házi segítségnyújtás támogatása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ 2015. évi működéséről szóló beszámolóban
olvashattuk, hogy 2016-tól a házi segítségnyújtásért személyi térítésdíjat kell fizetni (100
Ft/óra, jövedelemtől függően).
Alábbiakban idézünk a januárban elfogadott beszámolóból:
Működési engedélyben 90 főre kaptunk ellátási engedélyt. Apátistvánfalván az ellátotti
létszám 4 fő, melyből egy fő csak heti egyszeri alkalommal kéri a szolgáltatást Így az
ellátottak után kapott támogatás nem éri el a gondozónő bérének 50 %-át, így saját forrásból
még 70.000 Ft-ot biztosítanunk kellett. Cafeteria juttatás: 41.000 Ft + járulék. Ezen felül
útiköltség térítést is biztosítottunk 81.159 Ft-ot, amikor a gondozónő nem tudta igénybe venni
a Seat Incát és saját autóját használta az ellátottak ellátására.
A házi segítségnyújtást 2015-ben még térítésmentesen biztosítottuk, annak ellenére, hogy
az intézményi térítési díj 725 Ft volt. Azonban ez 2016-tól sajnos megváltozik. 2017-től a
kormány mindenképpen kötelezővé teszi a házi segítségnyújtás személyi térítésdíjának
bevezetését. Jobbnak láttuk már 2016-tól bevezetni, hogy az ellátottakat hozzászoktassuk az új
rendszerhez egy minimális összeggel. (100 Ft/óra jövedelemtől függően)
Bár a bevezetésre kerülő összeg minimálisnak mondható, mégis félő, hogy lesz, akit visszatart
a házi segítségnyújtás igénylésétől. Ezért merült fel a gondolat, hogy ezt a díjat az
Önkormányzat vállalja fel a szociális ellátásra fordítandó költségvetési kerete terhére.
A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet
erről a szociális alapszolgáltatásról a következő rövid rendelkezést tartalmazza:
„11. § Az Önkormányzat a házi segítségnyújtást a Nádasdi Szociális Gondozási Központon
keresztül látja el, az Szt. 63. §-ban meghatározottak szerint.”
Szociális rendeletünknek a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló, ezen ellátásra is
vonatkozó rendelkezései:
„15. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját a személyes
gondoskodást nyújtó intézmény évenként kétszer állapíthatja meg.
(2) Térítési díjkedvezményt, illetve mentességet a személyes gondoskodást nyújtó intézmény
vezetőjétől kell kérni.
16. § A személyi térítési díjat havonta, utólag kell megfizetni.”
Szociális rendeletünk 4. § (1) bekezdése szerint az „ügyfél (…) a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások iránti kérelmét a személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetőjénél
terjeszti elő. (…)”.

A jelenlegi 4 főn kívüli esetleges újabb igényekről tehát a Nádasdi Evangélikus Diakóniai
Központ dönt, mégpedig a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (Szt.) 63. § (5)-(6) bekezdése alapján az alábbiak szerint:
„(5) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A
szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által
felkért szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. A gondozási
szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében
szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt, valamint a napi gondozási szükséglet
mértékét. A megállapított gondozási szükségletet a működést engedélyező szerv
felülvizsgálhatja és módosíthatja.
(6) A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő
időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi
4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző
által felkért szakértő tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének
lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés
időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult.”
A fentiek alapján javasoljuk a szociális rendeletünk vonatkozó részének módosítását úgy,
hogy abban megfogalmazásra kerüljön a házi segítségnyújtás térítési díjának önkormányzat
által való finanszírozása, valamint a díj mértéke.
Ezen túlmenően szükségesnek látjuk a szolgáltatóval kötött megállapodás 7.) pontjának
kiegészítését azzal, hogy a térítési díjat az igénybevevő rászorulók helyett az Önkormányzat
téríti meg, a részére kiállított számla ellenében.
A megállapodás 7. pontja jelenleg így szól:
„A házi segítségnyújtás vonatkozásában az ellátást a Fenntartó biztosítja, az ellátottak körére
és a személyi térítési díjra a Szoc. tv 63. §-a és 92/C. §-a, a Fenntartó SzMSz-e és az
Önkormányzat szociális rendelete az irányadó, az ellátottak száma jelen szerződés
aláírásakor 4 fő.”
Mivel a jogalkotásról szóló törvény megköveteli valamennyi jogszabálytervezet esetén egy
előzetes hatásvizsgálat elkészítését, és önkormányzati rendelet esetén arról a Képviselőtestület tájékoztatását, ezért itt kell szólnom arról, hogy a tervezett rendeletmódosítás
társadalmi hatása hogy a házi segítségnyújtás esetében újonnan bevezetett személyi térítési díj
nem terheli az ellátottakat, azt az Önkormányzat felvállalja, így nem „rettenti” el a
szolgáltatást igénylőket.
Gazdasági, költségvetési hatása nincs, mivel a 2016. évi költségvetésben a szociális
támogatásokra előirányzott összeg fedezi a felmerülő költségeket.
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs, viszont
egészségügyi következménye lehet / lesz az ellátást igénybevevők részéről.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása, hogy az Önkormányzatnak kell finanszíroznia a
költségeket, mely a Költségvetési csoport részéről némi adminisztrációs teherrel jár.

A jogszabály megalkotásának szükségességét a lakossági jelzések indokolják. A jogalkotás
elmaradása esetén az ellátottaknak kell megfizetniük (jövedelmi viszonyaiktól függően) a 100
Ft/óra személyi térítési díjat.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalása után fogadja el a
határozati javaslatot és a mellékelt rendelet-tervezetet!
Határozati javaslat:
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Nádasdi
Evangélikus Egyházközséggel 2011. május 26-án megkötött, 319-4/2011. iktatószámú
feladatellátási szerződés 7.) pontjának kiegészítését azzal, hogy a házi segítségnyújtás
személyi térítési díját 2016. évben Apátistvánfalva Községi Önkormányzat viseli az ellátottak
helyett. A Képviselő-testület a megállapodás ilyen tartalmú módosításának elkészítésére és
aláírására felhatalmazza Császár-Bartakovics Csaba polgármestert. Az ezzel járó kiadás
forrása a 2016. évi költségvetés szociális előirányzata.
Határidő: azonnal
Felelős: Császár-Bartakovics Csaba polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2016. február 12.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Melléklet
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete
a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1) bekezdés
c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A szolgáltatás iránti kérelem egészségügyi indoka esetén a háziorvos igazolását
csatolni kell a kérelem mellé.
(2) 65 év feletti kérelmező esetén a korra való tekintettel indokoltnak kell tekinteni az
igényt.
(3) Az önkormányzat feladatellátási szerződése alapján az étkeztetés engedélyezése
ügyében a Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ jár el.”
2. § A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § Az Önkormányzat a házi segítségnyújtást a Nádasdi Evangélikus Diakóniai
Központon keresztül látja el, az Szt. 63. §-ában meghatározottak szerint. A házi
segítségnyújtás személyi térítési díja 100,- Ft/óra, mely összeget az ellátottak helyett
az Önkormányzat téríti meg a szolgáltatónak.”
3. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdésében az „apátistvánfalvai igazgatási” szövegrész helyébe
a „szociálpolitikai” szöveg lép.
(2) A Rendelet 6. § (10) bekezdésében az „önkormányzati segély” szövegrész helyébe a
„rendkívüli települési támogatás” szöveg lép.
(3) A Rendelet 12. §-ában a „Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálaton” szövegrész
helyébe a „Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézményen”lép.
(4) A Rendelet 14. § (3) bekezdésében a „Nádasdi Szociális Gondozási Központon”
szövegrész helyébe a „Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központon” szöveg lép.
4. § Ez a rendelet 2016. március 1-jén lép hatályba.
Császár-Bartakovics Csaba
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Ezt a rendeletet Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016.
…………. hó ….-i ülésén fogadta el.
Kihirdetve:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Indokolás
a rendeletmódosítás
1. §-ához: Az új szociális rendelet 2015. februári elfogadásakor egy elírással került
kihirdetésre a Rendelet, amit javítani már nem, csak újraszabályozni, azaz
rendeletmódosítással megváltoztatni lehet. Ez az elírás az volt, hogy a (3)
bekezdés is (2) megjelölést kapott, azaz két (2) bekezdése van a Rendeletnek. Az
eredetileg (3) bekezdésnek szánt bekezdésben most pontosítandó a nádasdi
szociális intézmény megnevezése, a módosításnál azonban erre a bekezdésre a
korábbi hiba miatt nem lehet megfelelően hivatkozni. Így a hibát kiküszöbölendő
és az elnevezést is pontosítandó, a 10. § egészét újra kell szabályozni.
2. §-ához: Pontosítja a szociális intézmény megnevezését, a Rendelet szövegébe foglalja az
intézmény által megadott személyi térítési díj összegét és megállapítja, hogy
ezen összeget az ellátottak helyett az Önkormányzat téríti meg a szolgáltatást
nyújtó szociális intézmény felé.
3. § (1) bekezdéséhez: 2015 júniusától az apátistvánfalvai igazgatási ügyintéző szociális
ügyeit a szociálpolitikai ügyintéző látja el, ezért aktualizálni kell a Rendelet
szövegét.
3. § (2) bekezdéséhez: Az új rendelet elfogadásakor a 6. § (10) bekezdésében a rendkívüli
települési támogatás helyett az „önkormányzati segély” kifejezés szerepel, amit
módosítani szükséges.
3. § (3) bekezdéséhez: A szentgotthárdi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat új
megnevezése „Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd”.
3. § (4) bekezdéséhez: A nádasdi szociális intézmény nevének pontosítása.
4. §-ához: Hatályba léptető rendelkezés.

