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Tisztelt Képviselő-testület!
A testület tavaly október végén határozott úgy, hogy a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 121. §-a szerinti újabb ellátási
szerződést köt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel, és megbízza az
önkormányzat kötelező feladatát képező étkeztetés szociális konyha formájában
történő ellátásával. Az Egyesület a feladatot az év elejétől vette át a Dombóvári
Egyesített Humán Szolgáltató Intézménytől, és ennek keretében főétkezésként napi
egyszeri meleg étel elvitelének lehetővé tételével, továbbá erre irányuló kérelem
esetén az ellátott lakóhelyére vagy napközbeni tartózkodási helyére való kiszállítással
a jogosultsági feltételeknek megfelelő személyek részére biztosítja ezt a szolgáltatást
térítés ellenében, az étel előállítására az Arany János téri Gondviselés Háza Arany
Sziget Idősek Otthona főzőkonyhájában kerül sor.
A megkötött szerződésben a térítési díj kapcsán az a rendelkezés szerepel, hogy annak
mértékét a jogszabályok keretei között a szolgáltatási önköltség alapján a
Szeretetszolgálat állapítja meg, külön a kiszállítással történő feladatellátás esetére. A
kontraktus értelmében a szervezet Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének vonatkozó rendeletében – amely jelenleg a 22/2003. (VIII. 26.)
önkormányzati rendelet – megállapított, 2022. január 1-jén hatályos intézményi térítési
díjat köteles alkalmazni az idei évben, a díj emelésére pedig csak akkor kerülhet sor az
önkormányzat előzetes jóváhagyásával, amennyiben azt a Szeretetszolgálat
megfelelően alátámasztja. Az önkormányzat a jóváhagyást nem tagadhatja meg, ha a
térítési díj emelésének indoka valós és okszerű. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egyesület által biztosított szociális konyha szolgáltatás intézményi térítési díja jelenleg
– és már évek óta – kiszállítás nélkül bruttó 470,- Ft/adag, a kiszállítás díja bruttó 125,Ft/alkalom, ami nagyon is kedvezőnek mondható.
Az idei évre vonatkozó kalkulációkat az infláció, illetve az alapanyagok árának
emelkedése felülírta, ezért az Egyesület kezdeményezte a díjmódosítást július 1-jétől, a
javaslat szerint egy adag ebéd díja bruttó 600,- Ft, a kiszállításé 150,- Ft lenne.
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX.
törvénynek a helyi díjak rögzítésére vonatkozó szakasza értelmében a képviselőtestület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására szerződéssel rendelkező, a
polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet által nyújtott
szolgáltatásért megállapított díj mértéke 2022. június 30-ig nem lehet magasabb, mint
2020. december 17-én, így július 1-jétől lehet díjemelést eszközölni.
Álláspontom szerint a kezdeményezett díjváltozás a megváltozott körülményekre
tekintettel akceptálható, a szociális étkezés költsége ezzel sem lesz kirívó mértékű.

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 képviselőtestületet tájékoztatni kell. Az elvégzett előzetes hatásvizsgálat megállapításait az
alábbiak szerint ismertetem:
Az önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálata:
1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési
hatásai:
Közvetlen költségvetési hatása nincs, társadalmi hatása értékelhető, a szociális
konyha szolgáltatást igénybevevőknek magasabb térítési díjat kell fizetniük.
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 változás nem következik be.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
következménye:
A rendeletmódosítás elmaradása nem jelent jogszabálysértést.
5. A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.
A fentiek alapján az alábbi rendeletmódosítás elfogadását indítványozom.
Pintér Szilárd
polgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2022. (…) 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) és f) 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 3.
melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. §
Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.
Pintér Szilárd
polgármester

dr. Szabó Péter
jegyző

1. melléklet
„3. melléklet a 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által biztosított szociális konyha
szolgáltatás intézményi térítési díja kiszállítás nélkül bruttó 600,- Ft/adag, a kiszállítás
díja bruttó 150,- Ft/szállítási alkalom.”

INDOKOLÁS
1. §
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által biztosított szociális konyha
szolgáltatás díjainak módosítása.
2. §
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.

