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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június
14. napján tartandó bizottsági ülésére.
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális
és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Hohner Éva, igazgatási osztályvezető, Markovics Boglárka
jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető
Tisztelt Bizottság!
Indokolttá vált a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti
igazgatásról szóló 7/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.)
felülvizsgálata abból a szempontból, hogy az Ör. 34. §-a tartalmazza jelenleg a szociális
étkeztetés igénybevételének feltételeit. A jelenleg érvényes és hatályos jogszabály alapján a
jogosultsági feltételek rendkívül széleskörűen vannak meghatározva, így előállhat olyan
helyzet, hogy nagyobb számban olyan ellátottak is bekerülhetnek a szolgáltatási körbe,
akiknek élethelyzete nem kellően indokolja meg a szociális étkezésben való részesülésüket. A
hatályos jogszabály alapján:
„Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg
étkezéséről gondoskodik az Önkormányzat, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a)
koruk
b)
egészségi állapotuk
c)
fogyatékosságuk
d)
pszichiátriai betegségük
e)
szenvedélybetegségük vagy
f)
hajléktalanságuk miatt.”
Fent rögzített feltételek a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: Szoc. tv.) 62. § (1) bekezdésében rögzítetteket tartalmazzák.
Tekintettel arra, hogy a Szoc. tv. 62. § (2) bekezdése kimondja, hogy az (1) bekezdés szerinti
jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza
meg, így a Tisztelt Testületnek lehetősége van arra, hogy mind az életkor, mind az egészségi
állapot vonatkozásában konkrétabb szabályozást alkalmazzon. A szociális étkeztetésben
részesülők számának exponenciális emelkedése ugyanis magával hozhatja az ellátás
önköltségi árának növekedését is, tekintettel arra, hogy bizonyos létszám felett többlet
személyi feltételek biztosításáról is gondoskodni kell.
Áttekintve a szolgáltatásban jelenleg részt vevő személyek körét, valamint figyelembe véve
azt, hogy a szolgáltatás keretében 2018. június 01. napjától bekövetkezett főzőhely váltás óta
napról napra növekszik a kérelmezők száma, mindenképpen indokoltnak találjuk az igénybe
vevők életkorának rögzítését, amelyet 65. életévét betöltött életkorban kívánunk
meghatározni. Indokoltnak találjuk továbbá az életkor mellett azt is rögzíteni, hogy a
kérelmező nyugdíjas legyen.

Az egészségi állapotra történő hivatkozással benyújtott kérelmek esetén indokolt, hogy a
kérelmező háziorvosa írásbeli igazolás keretében rögzítse az alábbiakat:
- a kérelmező betegségét,
- annak fokát,
- azt, hogy a fennálló betegség okán kérelmező saját maga nem képes biztosítani a
napi egyszeri meleg étel előállítását,
- azt, hogy fent írtak okán javasolja kérelmező felvételét a szociális étkeztetés
szolgáltatásba.
Tekintettel arra, hogy a közelmúltban több alkalommal is előfordult olyan eset, hogy a
kérelmüket benyújtó ügyfelek nem tudták kellő orvosi igazolással alátámasztani egészségi
állapotukat, így mindenképpen indokoltnak találjuk javaslatunk jogszabályban történő
rögzítését.
Figyelembe véve a már régebb óta szociális étkezésben részesülők, valamint azon személyek
körét, akik kérelmüket a mellékelt rendelet módosítás hatályba lépéséig nyújtják be,
javasoljuk, hogy a fent megfogalmazott módosítások kizárólag a rendelet módosítás hatályba
lépését követően beérkező kérelmek esetén kerüljenek figyelembe vételre.
Az Ör. 34. § (4) bekezdésében szereplő „szociális segítő” megjelölést szükséges „asszisztens„
kifejezésre módosítani.
Javasoljuk továbbá, hogy az Ör. 10. és 11. számú mellékletei kerüljenek aktualizálásra,
melynek oka, hogy Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének mindenkor
hatályos költségvetési rendelete tartalmazza a szociális étkeztetés, valamint a gyermekek
napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés intézményi térítési díjának mértékét,
amelyhez szükséges hozzáigazítani az Ör. vonatkozó mellékleteit is.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a rendeletmódosítást megtárgyalni és arról dönteni
szíveskedjék!
Kelt: Harkány, 2018. június 07.
Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető
Hatásvizsgálat a rendelet tervezethez
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: a tervezett módosításnak társadalmi
hatása, hogy a szociális étkeztetés ellátásra jogosultak köre jobban igazodik a ténylegesen
rászorulók köréhez, hiszen a 65. életév betöltése (az ehhez kapcsolódó nyugdíjas állapottal),
valamint egészségi állapot hivatkozása esetén annak háziorvos általi megfelelő alátámasztása
révén sokkal inkább valószínű, hogy azok a személyek lesznek jogosultak igényelni az
étkezést, akik arra ténylegesen rászorulnak.
A rendelet-módosítás gazdasági, költségvetési hatása: a tervezett módosítás kisebb
mértékben növeli az Önkormányzat szociális támogatásra biztosított kiadásait.
Környezeti és egészségi következménye: a tervezett módosításnak környezeti és
egészségügyi hatása nincs.
Adminisztratív következmények: csekély.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:
A módosítás elmaradásának okán előállhat az a helyzet, hogy nagy számban olyan személyek

is jogosultak lehetnek a szociális étkeztetés szolgáltatás igénylésére, akiknek élethelyzetük
nem kellően indokolja azt, csupán kényelmi okok miatt tartanak igényt rá, bizonyos ellátotti
létszám felett – a többlet személyi feltételek biztosítása okán - pedig már középtávon
emelkedhet a szolgáltatás önköltségi ára, ami végső soron az igazán rászorulók számára
hátrányos.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: A feltételek adottak.

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2018. (…..) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló
7 /2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a) pontjában
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92.§ (1) és (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti
igazgatásról szóló 7 /2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban Ör.) az alábbiak szerint
módosítja:
1.§
Az Ör. 34. §. (1)-(4) bekezdései az alábbi tartalomra módosulnak:
„13.Étkeztetés
34. §.
(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről
gondoskodik az Önkormányzat, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a)
b)
c)
d)
e)
f)

koruk (amennyiben kérelmező a 65. életévét betöltötte és nyugdíjas)
egészségi állapotuk
fogyatékosságuk
pszichiátriai betegségük
szenvedélybetegségük vagy
hajléktalanságuk miatt.

(2) Az étkeztetés igénybevételére irányuló kérelmet a Rendelet 9. sz. melléklete szerinti
formanyomtatványon a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályán kell benyújtani.
Kérelmezőnek, amennyiben rászorultságát az Ör. 34. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti egészségi
állapota indokolja, kérelmével egyidejűleg szükséges benyújtania a szakorvosi véleményt, valamint a
szakorvosi vélemény alapján a háziorvos által kiállított írásbeli igazolást, mely tartalmazza azt, hogy
kérelmező milyen betegségben szenved, betegsége milyen fokú, valamint azt, hogy egészségügyi
állapotából kifolyólag kérelmező nem képes gondoskodni saját maga részére a napi egyszeri meleg
étkezés biztosításáról, ennélfogva a háziorvos javasolja kérelmező felvételét a szociális étkeztetés
szolgáltatásba.
(3) Az Önkormányzat külön eljárás nélkül köteles az étkezés azonnali lehetőségét felkínálni, annak
elfogadása esetén az étkeztetést biztosítani azoknak, akik az (1) bekezdésben írtaknak megfelelő
helyzetben vannak és rászorultságukról a háziorvos, ápolónő, védőnő, nevelési-oktatási intézmény
vagy a családsegítő szolgálat vezetője tesz bejelentést.
(4) Az étkeztetés történhet az asszisztens általi házhoz szállítással vagy a jogosult általi elvitellel.”

2. §
Az Ör. 10. számú Melléklete az alábbiak szerint módosul, melynek oka, hogy a szociális étkeztetésért
fizetendő térítési díj mértékét a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének mindenkor
hatályos költségvetési rendeletében rögzítettekhez szükséges igazítani:
„10. számú Melléklet:

Szociális étkezésben részesülők 2018. évi térítési díjának megállapítását
alátámasztó számítások

Szociális étkeztetés 2017. évi önköltségszámítása

2017. évben szociális étkeztetésben részesülők étkezési adagszáma:
Szociális étkeztetés 2017. évi kiadásai:
Személyi jellegű kiadások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások (vásárolt élelmezés)
Működési jellegű kiadás összesen:

2017. évben egy étkezési adagra jutó önköltség:
Működési célú kiadások összesen
2017. évi étkezési
adagszám
Étkezési adag önköltsége:
Állami
támogatás:
Éves támogatás mértéke
Ellátási napok
Napi támogatás mértéke:

1 204 903
274 588
6 849 220
8 328 711 Ft

8 328 711 Ft
11 809 adag

705 Ft/adag

55 360 ,-Ft /fő/év
251 nap
221 ,-Ft/ fő/nap

Szociális étkezésben részesülők intézményi térítési díjának megállapítása
Egy étkezési adag önköltsége:
Támogatás mértéke:
Önkormányzatot terhelő étkzési költség:

705 ,-Ft/ fő/nap
221 ,-Ft/ fő/nap
484 ,-Ft/ fő/nap

2017. március 1-től a szociális étkeztetés térítési díja: 370,- Ft/fő/nap (áfa nélkül 291)

2018. március 1-től a szociális étkeztetés térítési díja: 400,- Ft/fő/nap (áfa nélkül: 315,-Ft)
3. §
Az Ör. 11. számú Melléklete az alábbiak szerint módosul, melynek oka, hogy a gyermekek
napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés intézményi térítési díjának mértékét Harkány
Város Önkormányzata Képviselő-testületének mindenkor hatályos költségvetési rendeletében
rögzítettekhez szükséges igazítani:
„11. számú Melléklet:
Térítési díjak intézményi étkeztetésre.

Térítési díjak óvodai, iskolai intézményi étkeztetésnél 2018. március
01-től:
Óvoda
2017
Térítés

Alap
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen

72
195
70
337

2018
Térítés
72
91
195
248
70
89
337
428

Alap
91
248
89
428
Iskola

2017
Térítés

Alap
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen

79
230
70
379

2018
Térítés
79
100
230
292
70
89
379
481

Alap
100
292
89
481

A "Térítés" az általános forgalmi adóval növelt összeg.”

Záró rendelkezés
4. §
A szociális étkeztetés tekintetében az Ör. 34. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített 65. életév betöltése
és a nyugdíjas állapot azon kérelmezők esetében irányadó, akik kérelmüket jelen rendelet hatályba
lépését követően nyújtják be. Jelen rendelet hatályba lépését megelőzően benyújtott kérelmek esetében
az életkor és a nyugdíjas állapot nem tekinthető kötelező feltételnek.

5. §
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt az Ör-rel történő egységes szerkezetbe foglalásra.
Fenti rendeletet a Képviselő-testület a 2018. június …. napján tartott képviselő-testületi ülésén
tárgyalta és fogadta el.
Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Kihirdetve: Harkány, 2018. 06. …
Dr. Markovics Boglárka
jegyző

