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Ügyiratszám: SZOC/852 -8/2021.
Ügyintéző : Dr. Fischer Nándor
Előterjesztés

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűléséhez a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő
térítési díjak megállapításáról 7/2013. {II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására
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Jászai Menyhért
alpolgármester
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Dr. Krizsai Anita
Szociális és Köznevelési Osztály vezetője

törvényességi véleményezést
végző személyek aláírása

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
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Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője
Véleményezi:
Szociális, Egészségügyi, és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
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4401 NYÍRfGVHÁZA, KOSSUTH TÉR'. PF.; 83.
íELE.F-O"l: „36 ;i 524-)1>5; FAX: „36 42 ;.24-)86
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Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzat kötelező feladatát képező szociális ellátások feltételeinek biztosítása az állami központi
szervek és a helyi önkormányzatok feladata. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
Ill. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételéről , valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzat rendeletet alkot.
Ennek megfelelően Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról a
7/2013. (11.15.) Önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rendelet) alkotott szabályozást.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya
szakmai konzultáció keretein belül megkeresést intézett a Polgármesteri Hivatalhoz, amelyben a
Rendelettel kapcsolatos, főként jogtechnikai jellegű pontosítások, mint például a felhatalmazó
rendelkezések pontosítása, a rendelet területi hatályával és az ezzel kapcsolatos intézményi ellátási
területnek a Rendeletben való megjelenítésére vonatkozó pontosítások szükségességének megtétele
céljából élt megkereséssel, határidőt szabva a Rendeletnek a felhívásban foglaltaknak megfelelő
módosítására.
Kormánya a 27 /2021. (1.29 .) Kormányrendeletével az élet- és vagyonbiztonságot
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvá sa érdekében 2021. február 8.
napjával kezdődően Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
Magyarország

veszélyeztető

Ennek

megfelelően

- figyelemmel a

katasztrófavédelemről

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) 46. § (4) bekezdésére-, veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat

képviselő-testületének

feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolhatja.

Ennek

keretében azonban nem foglalhat állást az önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről,
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.
A Kormány a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (Vl.S.) Korm. rendelet 1. §
értelmében a Kat 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi,
megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja .
A fentiek miatt kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést és az annak mellékletében foglalt
rendelet-tervezetet megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjenek.

\-l'egye; ./.

Nyíregyháza, 2021. 06 .16.
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Dr. Krizsai Anita
osztályvezető
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1. számú melléklet a SZOC/852-8/2021. számú előterjesztéshez
Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

1.

A jogszabály megalkotásának szükségessége

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya
szakmai konzultáció keretein belül megkeresést intézett a Polgármesteri Hivatalhoz, amelyben a rendelettel
kapcsolatos, főként jogtechnikai jellegű pontosítások megtétele céljából élt felhívással. Révén, hogy az
Alaptörvény 34. cikk (4) bekezdés alapján a Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatal útján biztosítja a
helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét, indokoltt á vált a rendeletnek a megkeresésben foglaltak
szerinti módosítása.
II.

A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai

A rendelet módosítása az eddig hatályos állapotához képest technikai jellegű, és főként az ellátási
területnek a jogszabályban való megjelenítésének szükségtelensége miatti, illetve a rendeletalkotásra
felhatalmazó rendelkezések pontosítása miatti korrekciókat tartalmaz, társadalmi, gazdasági, költségvetési
hatásai a rendelet ilyen jellegű módosításának nem mérhetők.
Ill. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendeletmódosítás az adminisztratív terheket érdemben nem befolyásolja.
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre
állnak.
V. Környezeti és egészségügyi következményei

Hatásai nem

mérhetők.
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2. számú melléklet a SZOC/852-8/2021. előterjesztéshez
RENDELET-TERVEZET

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

„.„„„.„ . ./

. „ •.

„.)

önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi

rendjéről

és az értük fizetendő

térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013. (11 .15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alapt örvény 32 . cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX
törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ (1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodás nyújtó
szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló
7/2013. (11.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban : Ör.) bevezető része helyébe a következő
rendelkezés lép:
„Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 92. § (1) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociá lis ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 92. § (2) és
132.§(4)d) pontjában
az 1-11. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 92 . §
(2) a) pontjában
a 12. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 92 . § (2)
a) pontjában
a 13. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 58/B. §
(2) bekezdésében
az 1. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 91. §
(2) bekezdés f) pontjában és 115. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:"
(2) Az Ör. 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rende lkezés lép:
WWW.NY REGY>iAZA.HU
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„(1) A tanyagondnoki szolgáltatás Nyíregyháza területén ellátási szerződés keretében a Human-Net
Alapítvány útján biztosított."
(3) Az Ör. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szolgáltatás ellátási területe a jelen rendelet 2. mellékletében meghatározott településrészeket
foglalja magában ."
(4) Az Ör. 1. §a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A szolgáltatás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 60. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat látja el, valamint közreműködik az
étkeztetés biztosításában ."
2. § (1) Az Ör. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az étkeztetést szociális konyha keretében a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ az általa nappali
ellátásban részesülő idős személyek részére biztosítja."
(2) Az Ör. 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Nyíregyházi-Városi Református Egyházközség szociális konyha formájában, ellátási
biztosítja az étkeztetést, a (3) bekezdésben foglalt kivétellel.

szerződés

alapján

3. §Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§ A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ biztosítja.
4. §Az Ör. 5. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A családsegítést a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ biztosítja.
5. §Az Ör. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az idősek és demens személyek nappali ellátása a Nyíregyházi-Városi Református Egyházközséggel
kötött ellátási szerződés keretében a Sóstó Szivárvány Idősek Otthonában Biztosított.
6. §Az Ör. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Idősek otthona, fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek otthona Nyíregyháza területén a
Nyíregyházi-Városi Református Egyházközséggel kötött ellátási szerződés alapján a Sóstói Szivárvány Idősek
Otthona szervezeti keretében biztosított.
7. §Az Ör. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1) A Nyíregyházi-Városi Református Egyházközséggel kötött ellátási szerződés keretében a Sóstói
Szivárvány Idősek Otthonában Működő időskorúak gondozóháza nyújt átmeneti elhelyezést.
8. §Az Ör. 12. alcíme, és 12. § helyébe a következő rendelkezés lép:

12. Az intézményi jogviszony keletkezése, megszűnése

(1) Az igénylő
a)

a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központnál családsegítést,

b)

a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ intézményvezetőjéhez benyújtott kérelem alapján
étkeztetést (kizárólag a nappali ellátásban részesülők), házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást, idősek, fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek nappali ellátását,
szenvedélybetegek nappali ellátását, demens személyek nappali ellátását, támogató szolgáltatást,
közösségi ellátást és idősek ápolását-gondozást nyújtó ellátását kérelmezheti."

(2) Az intézményvezető külön eljárás nélkül az el látást igénylő azonnali elhelyezéséről, ellátásáról
gondoskodik, ha az ellátást igénylő az életét, testi épségét veszélyeztető helyzetben van és annak elhárítása
más módon nem lehetséges.
(3) A szükséges eljárást az ellátás biztosításától függetlenül utólag ilyen esetben is le kell folytatni.
(4) Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezetőnek az ellátást igénylővel, illetve
törvényes képviselőjével kötendő megállapodás vonatkozásában a szabályozás körét a Közgyűlés a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény ben (a továbbiakban: Szt.) foglaltakon
túlmenően nem bővíti.
(5) Az intézményi jogviszony megszűnésének eseteit és módjait a Közgyűlés az Szt.-ben foglaltakon
nem bővíti.

túlmenően

(6) A (4) bekezdés szerinti megállapodás felmondásának szabályait a Közgyűlés az Szt.-ben foglaltakon
túlmenően nem bővíti.
(7) Az intézmény vezetője ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat,
a) aki jövedelemmel nem rendelkezik, és
b) akinek tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében az Szt. 119. § (2) bekezdése szerinti jelzálog
alapjául szolgáló vagyona és az Szt. 117/D. § (3) bekezdése szerinti eljárásban jogerősen térítési díj fizetésre
kötelezett nagykorú, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke nincs.
(8) A térítési díj csökkentése vonatkozásában a rendelet 1. mellékletében meghatározott jövedelemsávok
az irányadók.
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9.§ Az Ör. 14. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatásokért fizetendő intézményi
térítési díjak mértékét Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában álló intézmény
vonatkozásában az 1. melléklet tartalmazza."
10. § Az Ör. 15. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § A tartós bentlakásos elhelyezést biztosító intézményekben fizetendő intézményi térítési díjak
mértékét Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában álló intézmény vonatkozásában
az 1. melléklet tartalmazza ."

11. § Az Ör. 16. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. §A térítési díjat az igénybevétel napjától havonként a tárgyhónapot követő 10. napjáig kell befizetni az
ellátást nyújtó, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában álló Intézmény elszámolási
számlájára."

12. § Ez a rendelet a kihirdetését

követő

napon lép hatályba, és az azt

követő

napon hatályát veszti.
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POLGÁRMESTERI HIVATALA

1. számú melléklet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és
az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013. (11.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló .. ./2021. ( ... ..) önkormányzati rendelethez

Indokolás
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük
„ ../„.„(„ ... „.) önkormányzati rendelethez

fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló

1. Általános indokolás
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. tv. (továbbiakban: Szt.) 92/B. § (1)
bekezdés a) pontja értelmében a fenntartó feladata az intézményi térítési díj konkrét összegben történő
meghatározása.
Az Szt. 115. § (1) bekezdés értelmében : „ 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
korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell
meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költsége lemeket a szolgáltatásonkénti
közvetlen költségek arányában kell megosztani .
II. Részletes indokolás
1.§

Felhatalmazó rendelkezésekkel kapcsolatos rendelkezéseket, pontosításokat tartalmaz, illetve a
tanyagondnoki szolgáltatással kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.

2.§
Az étkeztetési szolgáltatással kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.
3.§-7.§

Ellátási területtel, és a rendelet területi hatályával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.

8.§
Az intézményi jogviszony keletkezésével és megszünt etésével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.
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9-10. §
Az alap és szakosított ellátások térítési díjával kapcsolatos tárgyi hatállyal kapcsolatos rendelkezéseket
tartalmaz.

11. §
A térítési díj befizetésére és ellenőrzésére vonatkozó, tárgyi hatállyal kapcsolatos rendelkezéseket
tartalmaz.

12. §
Hatálybalépéssel, és hatályvesztéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.
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