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Általános indokolás 
 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályait, azok igénybevételének rendjét, 
valamint a fizetendő térítési díjakat az önkormányzat a 14/2013. (VI. 24.) rendeletében 
határozza meg. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételéért 
térítési díjat kell fizetni. 
 
Az intézményi térítési díj meghatározása során figyelembe kell venni a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc. tv.) továbbá a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
rendelkezéseit (a továbbiakban: Gyvt.), valamint a részletes szabályokat tartalmazó 
végrehajtási rendeleteket (328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet; 29/1993. (II.17.) Korm. 
rendelet). 
 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjak kiszámítása 
a fent nevezett jogszabályok által részletesen meghatározott eljárás szerint történik.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 45/2016.(III.9.) számú határozatával 
tudomásul vette Pásztói Gondozási Központ keretében működtetett jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás üzemeltetés 2016. március 1. hatállyal történő megszüntetését, ezért a rendelet 
erre vonatkozó szövegrészei törlésre kerülnek.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 46/2016.(III.9.) számú határozatával 
jóváhagyta a Családok Átmeneti Otthona 2016. március 31-i hatállyal történő megszüntetését, 
ezért a rendelet erre vonatkozó szövegrészei törlésre kerülnek.  
 
Az intézmény vezetője az előterjesztéshez csatolt melléklet szerint elvégezte az intézményi 
térítési díjak megállapításához szükséges számításokat. 
 
Részletes indokolás 
 
1.§ indokolása 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 45/2016.(III.9.) számú határozatával 
tudomásul vette a Pásztói Gondozási Központ keretében működtetett jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás feladatot az állami fenntartó vette át. 2016. március 1. hatállyal a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kikerült a Pásztói Gondozási Központ feladatköréből.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 46/2016.(III.9.) számú határozatával 
jóváhagyta a Pásztói Gondozási Központ működtetésében lévő Családok Átmeneti Otthona 
2016. március 31-i hatállyal történő megszüntetését. 
 
Az erre vonatkozó pontokat töröljük. 
 
2-3. és 6.§ indokolása 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 45/2016.(III.9.) számú határozatával 
tudomásul vette a Pásztói Gondozási Központ keretében működtetett jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás feladatot az állami fenntartó vette át. 2016. március 1. hatállyal a 
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jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kikerült a Pásztói Gondozási Központ feladatköréből. A 
fenti ellátást szabályozó pontokat töröljük.  
 
4.§ indokolása 
A Szoc. tv.  63.§ (5) bekezdés vonatkozó szövegrészének pontosítása.  
 
5.§ indokolása 
A Szoc. tv.-ben már szabályozott körülmény. 
 
7., 8., 9. § indokolása 
A Pásztói Gondozási Központ keretében működtetett Idősek Otthona 2014. óta csak tartós 
elhelyezést biztosít. Az ezt szabályozó részeket töröljük.  
 
10. § indokolása 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 46/2016.(III.9.) számú határozatával 
jóváhagyta a Pásztói Gondozási Központ működtetésében lévő Családok Átmeneti Otthona 
2016. március 31-i hatállyal történő megszüntetését. Az ezt szabályozó részt töröljük.  
 
11.§ indokolása  
A térítési díjakat bemutató táblázatot módosítjuk.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a mellékletben 
foglalt rendelettervezet elfogadásával döntsön a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló rendelet 
módosításáról. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése 
szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás 
várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a képviselő-testületet 
tájékoztatni kell. A rendeletmódosítás előzetes hatásvizsgálata megtörtént, melyet következő 
oldalon csatoltunk. 
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Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 
 
A rendelet-tervezet címe: 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

………../2016. (……….) rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a 

fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló  
14/2013. (VI. 24.) rendelet módosításról 

 
 
Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet igazodik a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ban foglalt szabályozásához. 
 

 Költségvetési hatása: A költségvetésünkben szereplő szociális intézményi ellátás célú 
előirányzat módosítására nincs szükség. 
 
A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
A rendeletnek környezet és egészségi következményei nincsenek. 
 
A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
A jogszabály az eddigitől eltérő adminisztratív terheket nem ró a végrehajtókra. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A rendelet megalkotására törvény kötelez. A rendelet fenti célú módosítása jogszabályi 
előírás. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához, a végrehajtásához a tárgyi és személyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a melléklet szerinti rendelet tervezetet megvitatni 
és elfogadni szíveskedjenek. 
 
Pásztó, 2016. április 27. 
 

 
    Bartus László 

                osztályvezető 
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2016.(…….) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak 
megállapításáról szóló 14/2013(VI.24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

 
1.§ 

 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a 
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013.(VI.24.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdés c) és f) pontja, valamint a (3) bekezdés b) pontja 
törlésre kerül. 
 

2.§ 
 

A rendelet 4. § (4) bekezdésében „a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás” szöveg törlésre 
kerül. 
 

3.§ 
 

A rendelet 7. § (3) bekezdésében „a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási 
önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának” szöveg 
törlésre kerül. 
 

4.§ 
 

A rendelet 13.§ helyébe a következő rendelkezés lép: „Az Szt. 63.§ (5) bekezdésében 
megfogalmazottak szerint a házi segítségnyújtást újonnan igénylők számára gondozási 
szükséglet vizsgálata nélkül nem lehet végezni.” 
 

5.§ 
 

A rendelet 14. § (2) bekezdése törlésre kerül.  
 
 6.§  

 
A rendelet 16.§-a törlésre kerül.  

 
7.§ 
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A rendelet 18.§ (1) bekezdésében az „átmeneti” kifejezés törlésre kerül.  
 

8.§ 
 

 
A rendelet 18. § (2) bekezdése törlésre kerül.  
 

9.§ 
 
A rendelet 20. § (1) bekezdése törlésre kerül.  
 
 

10.§ 
 
A rendelet 23-28. §-ai törlésre kerülnek.  
       

11.§ 
 
A rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 
 

12.§ 
 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Pásztó, 2016. április 27. 
   
 
 
 

Dömsödi Gábor 
polgármester 

Dr. Gajdics Gábor 
jegyző 

 
 

 
 
 
 
 
 

5 
 






	Pásztói  Polgármesteri  Hivatal

