
24.    

      

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

értelmében 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 2020. március 19-én kelt tájékoztató levelem szerint az alábbi ügyben tartom 

szükségesnek döntés meghozatalát: 

 

 

A döntés tárgya: 

 

A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2020. március 27. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

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

továbbiakban: Szoctv.) 92. § (1)-(2) bekezdése és 92/B. § (1) bekezdés a) pontja 

szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint 

a fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzat – ha a fenntartó önkormányzati 

társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat –

rendeletet alkot. Az önkormányzat a rendeletben szabályozza a személyes 

gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a 

térítési díjak csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait. A fenntartónak 

konkrét összegben kell meghatároznia az intézményi térítési díjat. 

 

Dombóvár Város Önkormányzata a kötelező és önként vállalt, személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulásban való részvétellel, a Társulás fenntartásában működő 

Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény útján gondoskodik. A társulási 

megállapodásban a társult önkormányzatok a Szoctv. 92. § (1)-(2) bekezdése és 92/B. 

§ (1) bekezdés a) pontja szerint rendeletalkotásra Dombóvár Város Önkormányzatát 

jelölték ki.  

 

A Társulás és költségvetési szerve az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátásokat nyújtja: 

 

Kötelező önkormányzati 

feladat 
Önként vállalt feladat Ellátási terület 

Házi segítségnyújtás  Dombóvár, Szakcs, 

Várong, Lápafő 

Szociális étkeztetés – 

szociális konyha 

népkonyha 

 szociális konyha: 

Dombóvár, Szakcs 

népkonyha: Magyarország 

területe 

Idősek, demens betegek 

nappali ellátása 

 Dombóvár, Szakcs, 

Várong, Lápafő 

Pszichiátriai betegek 

nappali ellátása 

 Dombóvár, Szakcs, 

Várong, Lápafő 

Hajléktalanok nappali 

ellátása 

 Magyarország 

 Támogató szolgáltatás Dombóvár, Szakcs, 

Várong, Lápafő – 

feladatellátási szerződés 

alapján Mágocs, 

Kaposszekcső 

 Pszichiátriai betegek 

közösségi alapellátása 

Dombóvár, Szakcs, 

Várong, Lápafő 

 Szenvedélybetegek Dombóvár, Szakcs, 
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közösségi alapellátása Várong, Lápafő 

 Tanyagondnoki 

szolgáltatás 

Dombóvár 

 Idősek gondozóháza 

(idősek átmeneti ellátása) 

Dombóvár 

 

 Idősek otthona Szakcs 

(szabad kapacitás esetén 

Magyarország) 

 Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás  

Attala, Csibrák, 

Csikóstőttős, Dalmand, 

Dombóvár, Döbrököz, 

Gyulaj, Jágónak, 

Kapospula, Kaposszekcső, 

Kocsola, Kurd, Lápafő, 

Nak, Szakcs, Várong 

 

Ha a Szoctv. eltérően nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátások igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. 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 a 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. Az intézményi térítési díj szolgáltatónként, intézményenként, 

telephellyel rendelkező szolgáltató, intézmény esetén ellátást nyújtó székhelyenként, 

telephelyenként, továbbá bentlakásos intézményi ellátás esetén épületenként külön-

külön is meghatározható. 

 

Térítésmentesen kell biztosítani 

a) a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatást, 

b) a népkonyhán történő étkeztetést, 

c) a családsegítést, 

d) a közösségi alapellátásokat, 

e) az utcai szociális munkát, 

f) hajléktalan személyek részére a nappali ellátást, 

g) az éjjeli menedékhelyen biztosított ellátást. 

A fenti szolgáltatások esetén intézményi térítési díjat nem lehet megállapítani. 

 

Nem térítésmentes szolgáltatás esetén a kötelezett által fizetendő térítési díj összegét, 

vagyis a személyi térítési díjat az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és 

arról az ellátást igénylőt írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja 

meg az intézményi térítési díj összegét. 
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A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény önköltségszámítását a 

melléklet tartalmazza. Az intézményi térítési díjakat a szociális szolgáltatásokról szóló 

22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet foglalja magában, újbóli megállapításuk 

nem szükséges, és azok tekintetében nem indítványozok módosítást.  

 

A koronavírus-fertőzés magyarországi megjelenése és terjedésének megakadályozása 

miatt - a 2020. március 11. napján kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggésben - a 70. 

életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kérte, hogy lakóhelyüket vagy 

tartózkodási helyüket ne hagyják el. A 2020. március 17-én hatályba lépett 

kormányrendelet értelmében amennyiben az érintett személy ezt vállalja, és erről az 

önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról igény esetén a települési önkormányzat 

polgármestere gondoskodik. 

 

A jogszabályi előírásnak megfelelve Dombóvár Város Önkormányzata előzetesen 

bejelentett igény esetén a 70 év felettieknek ebédet, illetve élelmiszert szállít, továbbá 

gyógyszert vált ki, ezzel segítve elő azt, hogy ne kelljen a járvány szempontjából 

legveszélyeztetettebb korosztálynak társas érintkezésnek kitennie magát, ezzel is 

növelve a fertőzés kockázatát. Az igénylők a szociális étkeztetés keretében részesülnek 

ellátásban, viszont a kiszállítás díját méltányosságból nem érvényesítjük. Javaslom, 

hogy ennek átvezetése történjen meg az önkormányzati rendeleten is. 

 

 

Határozati javaslat 

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások szolgáltatási 

önköltségéről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során a szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) 

önkormányzati rendeletben megállapított, a személyes gondoskodás körébe tartozó 

szociális ellátások intézményi térítési díjai esetében a felülvizsgált szolgáltatási 

önköltséget a melléklet szerint állapítja meg, és rögzíti, hogy az nem éri el a rendelet 

szerinti hatályos díjtételeket egyik ellátás tekintetében sem.  

 

 

*** 

 

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

jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. 

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a képviselő-

testületet tájékoztatni kell. Az elvégzett előzetes hatásvizsgálat megállapításait az 

alábbiak szerint ismertetem: 
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Az önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálata: 

 

1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési 

hatásai: 

A veszélyhelyzetre tekintettel a szociális étkeztetés kapcsán indokolt 

rendelkezni arról, hogy ebben a rendkívüli időszakban az étel kiszállítása 

térítésmentes. 

 

2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei: 

A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt 

hatása. 

 

3. A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

Az adminisztrációban jelentős változás nem következik be. 

 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

következménye: 

Indokolt az étkeztetés kapcsán a helyi rendeletben rögzíteni, hogy a 

veszélyhelyzetben az ebéd házhozszállítása költségmentes. 

 

5. A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

 

            Pintér Szilárd 

             polgármester 
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Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2020. (…) önkormányzati rendelete 

a szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés a) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. §  

 

A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 4. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3) Az étkeztetés biztosítása a népkonyhán az étel elvitelével, valamint a 

kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, a térítés ellenében igénybe vehető 

szociális konyha esetében helyben fogyasztással, az étel elvitelével, továbbá erre 

irányuló igény esetén, külön térítés ellenében lakásra szállítással történik. A kiszállítás 

díját a 2. melléklet tartalmazza. Rendkívüli jogrend bevezetése esetén, annak 

fennállása alatt a kiszállítás térítésmentes.”   

 

2. §  

 

A Rendelet 14. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3) A rendelet …/2020. (..) önkormányzati rendelettel megállapított 4. § (3) 

bekezdését a kiszállítási díj mentessége tekintetében 2020. március 17-től kell 

alkalmazni.” 

 

3. §  

 

Ez a rendelet 2020. április 1-jén lép hatályba. 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 

dr. Szabó Péter 

jegyző 
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INDOKOLÁS 

 

1. §  

Az étkeztetésre vonatkozó rendelkezések pontosítása. 

2. §  

A kiszállítási díj mentességével kapcsolatos átmeneti rendelkezés. 

3. §  

A rendeletmódosítás hatálybalépéséről rendelkezik. 

 

 

Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható ki 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi 

következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 

 


