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Bácsalmás Város Képviselő-testületének 

2022. november 29-i soros ülésére 

 

A szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása 

tárgyban 

 

Tisztelt Képviselő – testület! 

 

Az önkormányzat rendeletben köteles meghatározni az önkormányzat által biztosított 

szociális ellátásokat, az ellátásokra való jogosultság feltételeit, az eljárási szabályokat, 

valamint az igényérvényesítés garanciáit. 

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előírásoknak megfelelően 

megalkotta a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletet. 

A rendelet alapján az önkormányzat az alábbi szociális ellátásokat biztosítja: 

 

- Pénzbeli vagy természetbeni ellátások: 

- rendkívüli települési támogatás 

- lakhatási támogatás 

- Természetbeni ellátás: 

- köztemetés 

- Személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 

- étkeztetés 

- házi segítségnyújtás, 

- családsegítő szolgáltatás 

- tanyagondnoki szolgáltatás 

- támogató szolgáltatás 

- nappali ellátás 

-  

A nyersanyagköltség, a nyersanyagnorma költségének növekedése miatt szükséges a rendelet 

módosítása. A rendelet módosítás tervezete az étkeztetés terén 15%-os áremelést tartalmaz. 

 



A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a rendelet előkészítője 

előzetes hatásvizsgálatot köteles végezni, melyben felméri a szabályozás várható 

következményeit, illetve írásbeli indokolást köteles csatolni a tervezethez A hatásvizsgálat az 

előterjesztés 2. melléklete. 

 

A rendelet-tervezet mellékleteiben meghatározásra került a 2023. január 1-től alkalmazandó 

étkeztetéssel kapcsolatos díjak.   

A szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításának 

tervezete az előterjesztés 1. melléklete. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megvitatására és a rendelet 

megalkotására.  

 

Bácsalmás, 2022. november 23.   

 

        Németh Balázs  

        polgármester 

  



A szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítás 
előzetes hatásvizsgálatának megállapításai 

 
 
Társadalmi, gazdasági hatása: 
A szociális ellátások biztosítása, az igényjogosultsági feltételek pontosítása.  
 A Szt. és a Gyvt. vonatkozó rendelkezései szerint a fenntartó meghatározza, és évente 
felülvizsgálja a szociális ellátásokról szóló rendeletét.  
 
Költségvetési hatása 
Az állami támogatás és az önköltségszámítás közötti azon különbözetet, melyet az 
igénybevevő nem fizet meg, az önkormányzat biztosítja. 
A térítési díjak alakulása befolyásolja az intézmény és az önkormányzat költségvetését. 
 
Környezeti és egészségügyi hatása: 
Környezeti és egészségügyi következménye nincs. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
Az intézményi térítési díjak változtak, ezért az ellátottak esetében felül kell vizsgálni és új 
személyi térítési díjat kell megállapítani. A rendelet módosításából a jelzett adminisztratív 
teher keletkezik. 
 
Egyéb hatása: 
Nincs 
 
Rendelet módosításának szükségessége: 
A nyersanyag norma költsége jelentősen változott, amit a helyi szabályozásnál figyelembe 
kell venni. Cél a magasabb szintű jogszabállyal való összhang megteremtése, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek való megfelelés.  
 
A rendelet módosítás elmaradása esetén várható következmények: 
A térítési díjak változatlanul hagyása esetén nem biztosítható a jogszabályi előírásoknak 
megfelelő szociális ellátás.  
 
A rendelet megalkotásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 
A helyi rendelettervezetet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §. előírásai 
szerint eljárva az alábbiak szerint indokolom: 
 



(TERVEZET) 

Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
19/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10. § (1) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 132. § (4) 
bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, Bácsalmás Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2.h) 
pontjában, a 3.1.k) pontjában, valamint a 2.b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró Humánpolitikai Bizottság, Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság, valamint Jogi és Ügyrendi 
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 
1. melléklet lép. 

(2) A szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 
2. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
 
 Németh Balázs Patocskai Ibolya 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
 
Záradék: 
 
Megalkotta Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. november 29-én 
tartott ülésén. 
 
Kihirdetve: Bácsalmás, 2022. november 30-án. 
 
 
 
 
 
 Patocskai Ibolya 
 jegyző 
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1. melléklet a 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez 
 

„5. melléklet a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez 
 

Étkeztetés személyi térítési díja 
 

 A B C 

1 
Besorolási 
kategória 

Személyi térítési díj 
alapjaként megállapított 

havi jövedelem (Ft) 

Étkezésért fizetendő személyi 
térítési díj (Ft/ellátási nap) 

kiszállítási díj nélkül 

2 1. 0 - 35 000 térítésmentes 

3 2. 35 001 - 70 000 400 

4 3. 70 001 - 100 000 630 

5 4. 100 001 - 130 000 775 

6 5 130 001 - 945 

„ 
 
 
 

2. melléklet a 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez 
 

„10. melléklet a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez 
 
 

Intézményben tartózkodás esetén az étkeztetés személyi térítési díja 
 

 A B C 

1 Besorolási 
kategóriák 

Személyi térítési díj  
alapjaként megállapított  
havi jövedelem (Ft) 

Étkezésért fizetendő 
személyi térítési díj 

(Ft/ellátási nap) 

2 1. 0 - 35 000 térítésmentes 

3 2. 35 001 -  70 000 400 

4 3. 70 001 -  100 000 630 

5 4. 100 001- 130 000 775 

6 5. 130 001 - 945 

„ 
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Általános indokolás 

Bácsalmás város Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati 
rendeletet 2022-ben módosította. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a szociális ellátások 
térítési díjait évente felülvizsgálja és szükség esetén a rendeletet módosítja.  
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §. (2) bekezdése 
értelmében, az önkormányzat rendeletben szabályozza: 
- az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit, 
- az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját; 
- azt, hogy az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani; 
- azt, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás; 
- az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait; 
- a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a 
térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait; 
- az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodással összefüggő 
kérdéseket. 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

 

Az étkeztetés személyi térítési díjának jövedelmi feltételeit és mértékét tartalmazza. 
Intézményben tartózkodás esetén az étkeztetés személyi térítési díjának jövedelmi feltételeit és 
mértékét tartalmazza. 

A 2. §-hoz  

Hatályba lépő rendelkezések. 


