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Előterjesztés 

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016. augusztus 9-i ülésére 

 
. napirend: Intézményi térítési díj megállapítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kup és Pápakovács Község Önkormányzata a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 

Társulás Társulási Tanácsa által jóváhagyott, a Társulásban részt vevő Önkormányzatok által 

véleményezett, a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának magasabb összegű 

önkormányzati támogatására vonatkozó döntése alapján Kup Község Önkormányzata az 

intézményi térítési díjhoz 170 Ft/óra, Pápakovácsi Község Önkormányzata 150 Ft/óra, 

támogatást biztosít 2016. április 1-től 

 

Jogszabályi környezet: 

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

Szoctv.) 4. § (1) bekezdése ma) pont alapján a helyi önkormányzatok társulása állami 

fenntartónak minősül.  

 

A Szoctv. 92/B. § (1) bekezdés a) pontja szerint a térítési díj meghatározása a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális szolgáltató, illetve intézmény fenntartójának feladata. Az 

intézményi térítési díj számításának módját a Szoctv. 115. § (1) bekezdése határozza meg: az 

intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatás önköltségét. A szolgáltatási 

önköltség év közben egy alkalommal korrigálható. A Szoctv. 114. § (3) bekezdésben foglaltak 

alapján ingyenes ellátásban kell részesíteni azt a jogosultat, aki jövedelemmel nem rendelkezik.  

 

A Szoctv. 92. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a helyi önkormányzat, 

ha a fenntartó társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat 

a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.  

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján 

„Ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetén - ha a 

társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskör a felhatalmazás tárgyának 

szabályozására kiterjed - az önkormányzati rendelet megalkotására a társulási megállapodásban 

kijelölt vagy ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-

testülete jogosult. A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat 

képviselőtestületének hozzájárulása szükséges.” 

 

A Társulási Megállapodás a 8.6. a)-d) pontja a következőket tartalmazza: 

a) Az intézményi térítési díjat a Társulási Tanács határozatban fogadja el. 

b) A Társulási Tanács által elfogadott intézményi térítési díjat a Társulás szociális alapfeladatot 

ellátó önkormányzatok illetékességi területére Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete rendeletben állapítja meg. 

c) a kötelező szociális alapellátásban részt vevő önkormányzat saját rendeletében az intézményi 

térítési díj vonatkozásában ellátottak részére, annak csökkentése érdekében támogatást 

állapíthat meg. 
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d) A támogatást megállapító önkormányzat polgármestere, a Társulás képviseletében az elnök, 

valamint a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye a támogatás átutalásáról, 

elszámolásáról háromoldalú megállapodást köt. 

 

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 7/2016. (III. 30.) 

határozatával a térítés díj módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet jóváhagyta, a társulásban 

részt vevő önkormányzatok a rendelet-tervezetet véleményezték, így nincs jogi akadálya annak, 

hogy Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendeletet megalkossa. 

 

Előzetes hatástanulmány  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok 

előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, a (2) bekezdés alapján az alábbi 

tényezőkre vonatkozóan:  

 

A rendelet-tervezet:  

- Társadalmi hatás: A rendelet társadalmi hatása jelentős, hisz a társuláshoz tartozó egy 

település életfeltételeit az itt élő emberek életkörülményeit határozza meg. 

- Gazdasági hatása: A rendelet gazdasági hatása jelentős: egyrészt költségvetési terhet 

jelent Kup és Pápakovácsi Község Önkormányzata számára, másrészt anyagi 

támogatást az ellátásban részt vevők számára. 

- Költségvetési hatása: A rendeletnek költségvetési hatása Kup és Pápakovácsi Község 

Önkormányzata vonatkozásában jelentős, hisz a házi gondozás feladatellátásához saját 

költségvetéséből járul hozzá. 

- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.  

- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.  

- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet megalkotásának az 

adminisztratív terheket tekintve jelentős hatása nincs.  

- A rendelet megalkotásának szükségessége: Az önkormányzati rendelet megalkotása 

kötelező, mivel azt a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási 

Tanácsa jóváhagyta és a Társulásban részt vevő önkormányzatok azzal egyetértettek 

- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: amennyiben az önkormányzat 

jogalkotási kötelezettségének nem tesz eleget, ezzel ellehetetlenítené Kup és 

Pápakovácsi község önkormányzata illetékességi területén ellátott házi gondozott 

személyek szociális támogatását. 

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

a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, 

további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.  

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 

rendeletet elfogadni szíveskedjen.  

 

Vaszar, 2016. 06. 23. 

 

            Varga Péter 

           polgármester 
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Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
/2016. (…) önkormányzati rendelete 

a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása  

 által fenntartott szociális ellátások intézményi térítési díjáról szóló 

8/2016. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő–testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontja, 92/B. § (1) bekezdés a) 

pontjába kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a társulásban részt vevő önkormányzatok véleményének 

a kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. §  

(1) Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Pápakörnyéki Önkormányzatok 

Feladatellátó Társulása által fenntartott szociális ellátások intézményi térítési díjáról szóló 

8/2016. (VI. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. § (4) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

’1.§ (4) Házi segítségnyújtás Kup Község Önkormányzat illetékességi területén: 

a) intézményi térítési díj:    340 Ft/óra 

b) önkormányzati támogatás:    170 Ft/óra 

c) fizetendő térítési díj:    170 Ft/óra” 

(2) A rendelet 1.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„1.§ (6) Házi segítségnyújtás Pápakovácsi Község Önkormányzat illetékességi területén: 

a) intézményi térítési díj:    340 Ft/óra 

b) önkormányzati támogatás:    150 Ft/óra 

c) fizetendő térítési díj:    190 Ft/óra 

 

2.§ E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba, rendelkezéseit 2016. április 1-től kell 

alkalmazni. 

 

 

Varga Péter                                                                           Pfilfné Bagics Judit 

            polgármester        jegyző 

 

 

 

Általános indokolás 

 

A rendelet szabályozza a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye által 

ellátott házi segítségnyújtás szociális feladatellátás intézményi támogatott intézményi 

térítési díját Kup és Pápakovácsi Önkormányzat illetékességi területére. 

 

Részletes indokolás 

 

1. § Szabályozza a térítési díj összegét. Az (1) bekezdés Kup, a (2) bekezdés 

Pápakovácsi Község Önkormányzata vonatkozásában. 

 

2. § A rendelet hatálybalépését tartalmazza.  


