
BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
    SZAKMAI FELÜGYELETI OSZTÁLY                PÉNZÜGYI  OSZTÁLY  

   
             5601 Békéscsaba, Derkovits sor 2. ,          Pf.: 118 
  

 

E l ő t e r j e s z t é s 

 

Békés Megye Képviselő-testülete 

2011. október 14 - i ülésére 

 

 

Tárgy: I. Békés Megye Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátások formáiról, azok igénybevételéről és a  

fizetendő térítési díjakról szóló 7/2003. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálata 

II. Békés Megye Képviselő-testülete a szociális biztonságról, személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési 

díjakról szóló 16/2006. (XII.08.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. §-a 

szerint a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díját az intézményt 

fenntartó évente kétszer állapíthatja meg.  

Az intézményi térítési díj alapja az egy ellátottra jutó önköltség napi összege. Az önköltség 

alapján a térítési díjak összege az érintett ellátási formák vonatkozásában 2011. év elején 

megállapításra került. 

 

Az önköltség felülvizsgálata az érintett ellátási formáknál megtörtént. Az intézmények által 

elvégzett felülvizsgálat szerint az önköltség összegének módosítása nem indokolt, ennek 

megfelelően egyik ellátási formánál sem javasoljuk a 2011. évre megállapított térítési díjak 

módosítását. 

 

 

 

II. 

A Békés Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények esetében 

áttekintésre került az intézmények működése és ellátási területe, amely alapján az intézmények 

férőhely-kapacitás kihasználtságának növelése, valamint a szociális foglalkoztatás teljes körű 

kihasználása érdekében indokolt az intézmények ellátási területének országos szintű 

kiterjesztése.  

 

A helyi rendeletünk módosítását indokolja, hogy a szociális feladatellátást végző intézmények 

tekintetében változik a működési kör meghatározása. Az országos (Magyarország közigazgatási 

területe) működési kör jogszerűvé teszi a nem Békés megyei lakóhellyel rendelkező ellátottak 

felvételét az intézményekbe, így javulhat a férőhely-kapacitás kihasználtsága. 

 

2011. január 1. napjától módosultak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 



ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

rendelkezései, amely szerint a helyi rendelet módosításra került. 

A Szoctv. 115. §-a szerint az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív 

állami hozzájárulás különbözete. A szolgáltatási önköltség valamennyi érintett 

intézményünkben év elején megállapításra került, mely alapját képezte a rendeletben 

megállapított intézményi térítési díjak összegének. A törvény lehetőséget ad arra, hogy a 

szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálásra kerüljön, ha azt a tárgyidőszaki 

folyamatok indokolják. 

 

A szolgáltatási önköltség felülvizsgálata az érintett intézményekben megtörtént, az egyeztetések 

alapján nem indokolt a szolgáltatási önköltség módosítása, ennek megfelelően egyik ellátási 

formánál sem javasoljuk a 2011. évre megállapított térítési díjak módosítását. 

 

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a 

mellékelt rendelettervezet szerint alkossa meg rendeletét a szociális biztonságról, személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 

16/2006. (XII. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

Békéscsaba, 2011. október 4. 

 

 

 

 Czégény Gyula Gyaraki Mária 

 osztályvezető mb. osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

.../…. (... …) önkormányzati rendelete 

 

a szociális biztonságról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,  

azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 16/2006. (XII. 8.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Békés Megye Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 71. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

 

1. § A szociális biztonságról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről 

és a fizetendő térítési díjakról szóló 16/2006. (XII. 8.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) E rendelet hatálya kiterjed a Békés Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő szociális 

intézményekben ellátást igénybe vevő magyar állampolgárokra, az állandó tartózkodásra 

jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra, valamint a magyar hatóságok által 

menekültként elismert személyekre, továbbá a munkavállalók Közösségen belüli szabad 

mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosultsági körbe tartozó 

személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási 

engedéllyel rendelkeznek.” 

 

2. § Hatályát veszti a Rendelet 2. § (3) bekezdésében a „Más megyében élő személy ellátására 

egyedi elbírálás alapján, elnöki engedéllyel kerülhet sor” szövegrész és a 14. § (3) bekezdésében 

az „és a 14. § (2) bekezdésében szabályozott eljáráshoz a megkeresést” szövegrész. 

 

3. § (1) Ez a rendelet 2011. november 1. napján lép hatályba. 

(2) Ez a rendelet 2011. november 2. napján hatályát veszti. 

 

 

 

Békéscsaba, 2011. október 14. 

 

 

 

 Farkas Zoltán s.k. Dr. Csarnai Judit s.k. 

 elnök aljegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet kihirdetésre került 2011. évi…….... hó…… napján. 

 

 

 Dr. Csarnai Judit s.k. 

 aljegyző 

 


