Előterjesztés
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások díjainak 2021. évi meghatározására

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosításáról
a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézménye útján gondoskodik.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szoc.tv.) 92. § (1)-(2) bekezdése kimondja:
„92. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról
a) a fenntartó önkormányzat,
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban megjelölt
székhely szerinti vagy az erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban
meghatározottak szerint rendeletet alkot.
(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat az (1) bekezdés szerinti
rendeletben szabályozza
a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit;
b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának
módját;
c) azt, hogy az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást
nyújtani;
d) azt, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás;
e) az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait;
f) a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek
körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait;
g) az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodással összefüggő
kérdéseket;”
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjai (intézményi térítési
díj) évente felülvizsgálatra kerülnek a Szoc. tv. 115. § (1)-(2) és (3) bekezdése alapján:
„115. § (1) 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, támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az intézményi
térítési díjat integrált intézmény esetében szolgáltatásonként, szakápolási központ esetében a
szakápolási ellátásra külön kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a
közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. ….
(2) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az
intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás
megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi
térítési díj összegét.
….
(3) A személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében
foglaltak szerint, egyéb esetben a fenntartó döntése alapján csökkenthető, illetve elengedhető,
ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.”
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást
nyújtó szociális alapellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 1.
melléklete tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások fenntartó által
megállapított alacsonyabb intézményi térítési díjait.
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARSCoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet
hirdetett ki a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről
szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletével 2021. február 8. napjától.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat
képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester,
illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat
állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”.
A Kormány a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése
érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII.18.) Korm. rendelete a
következők szerint rendelkezik:
„1. § (1) E rendelet hatálybalépésének napjától 2021. december 31. napjáig - a (3) és (4)
bekezdésben foglalt kivétellel - a) a helyi önkormányzat,
b) a helyi önkormányzat által fenntartott ba) költségvetési szerv, bb) nonprofit szervezet, bc)
egyéb szervezet,
c) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság,
d) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által
alapított gazdasági társaság,
e) a képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására szerződéssel rendelkező,
a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet
által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati
vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a
továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak az e
rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke.
(2)
Az (1) bekezdés szerinti szervezet e rendelet hatálybalépésének napjától már
megállapított új díjat nem vezethet be, 2021. december 31. napjáig új díjat nem állapíthat meg,
meglévő díjat új kötelezetti körre nem terjeszthet ki.
(3)
Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglaltakat abban az esetben, ha a felek az e
rendelet hatálybalépése előtt - legalább kétéves időtartamra vagy határozatlan időre megkötött szerződésükben számszerűsíthető módon meghatározták a díjemelés mértékét az (1)
bekezdés szerinti időszak vonatkozásában.
(4)
Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglaltakat abban az esetben, ha a díjemelés
mértékét a díjfizetési kötelezettséget előíró jogszabály 2020. október 31. napjáig
számszerűsíthető módon meghatározta.
Tisztelt Polgármester úr, mindezeket figyelembe véve Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló
5/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 1. mellékletében meghatározott, a szociálisan
rászorult személyek által fizetendő intézményi térítési díjak, a gondozási szükséglettel nem
rendelkező személyek intézményi térítési díja és a jövedelemkorlátot meghatározó százalékok
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mértéke, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében
szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020.(XII.18.) Korm.rendelet, és a veszélyhelyzet
kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm.
rendelet értelmében nem módosítható, ezért javaslom, hogy az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot fogadja el.
Sátoraljaújhely, 2021. április 1.
Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna sk.
aljegyző

Határozati javaslat:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2021.(…) határozata
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások díjainak 2021. évi meghatározásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Polgármestere 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 az alábbi határozatot
hoztam:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást
nyújtó szociális alapellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 1.
mellékletében meghatározott, a szociálisan rászorult személyek által fizetendő intézményi
térítési díjak, a gondozási szükséglettel nem rendelkező személyek intézményi térítési díja és a
jövedelemkorlátot meghatározó százalékok mértéke, a koronavírus-világjárvány
nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről
szóló 603/2020.(XII.18.) Korm.rendelet, és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet értelmében nem
módosítható.
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