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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2022. június 30-i ülésére 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

módosítása tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokról szóló 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelete szabályozta a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások szabályait. 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti 
Osztálya a BK/TH/3855-1/2021 iktatószámú Feljegyzésével fent hivatkozott önkormányzati 
rendelet egyes jogsértő rendelkezéseire hívta fel a figyelmet, amely keretében a szakmai 
segítségadásban rögzített elvek mentén új önkormányzati rendelet megalkotására hívta fel 
Önkormányzatunkat. 

A Hivatal Szociálpolitikai csoportja az önkormányzati rendeletet a megadott szempontok 
szerint felülvizsgálta, és elkészítésre került egy új rendelet tervezet, amelyet a Képviselő-
testület 2021. októberi ülésén elfogadott. 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2021. (X.29.) önkormányzati 
rendelet módosítása szükséges az intézményi térítési díjak vonatkozásában, amelyeket 
emelését a jelenlegi gazdasági helyzet változása indokolja. Intézményi térítési díj emelés 
legutóbb 2020. évben történt. Az azóta eltelt időben jelentősen megnövekedtek a szolgáltatás 
költségei. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletmódosítás-
tervezetet elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Kiskunhalas, 2022. június 07. 
 
 

Fülöp Róbert s.k. 
                                                                                                                    polgármester 
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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2022. (...) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló  
16/2021. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Általános indokolás: 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokról szóló 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelete szabályozza a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások szabályait. 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti 
Osztálya a BK/TH/3855-1/2021 iktatószámú Feljegyzésével fent hivatkozott önkormányzati 
rendelet egyes jogsértő rendelkezéseire hívta fel a figyelmet, amely keretében a szakmai 
segítségadásban rögzített elvek mentén új önkormányzati rendelet megalkotására hívta fel 
Önkormányzatunkat. 

A Hivatal Szociálpolitikai csoportja az önkormányzati rendeletet a megadott szempontok 
szerint felülvizsgálta, és elkészítésre került egy új rendelet tervezet, amelyet a Képviselő-
testület 2021. októberi ülésén elfogadott. 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2021. (X.29.) önkormányzati 
rendelet módosítása szükséges az intézményi térítési díjak vonatkozásában, amelyeket 
emelését a jelenlegi gazdasági helyzet változása indokolja. Intézményi térítési díj emelés 
legutóbb 2020. évben történt. Az azóta eltelt időben jelentősen megnövekedtek a szolgáltatás 
költségei. 

 

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) 
IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 21. § (1) és (2) bekezdése értelmében „a központi 
költségvetésről szóló törvény, annak módosítása és a központi költségvetés végrehajtásáról 
szóló törvény tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni. 
A kormányrendelet, a miniszteri rendelet, a miniszterelnöki rendelet, a Magyar Nemzeti Bank 
elnökének rendelete, az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete, valamint az 
önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást - a jogszabály előkészítőjének az 
indokolásban kifejtett, erre vonatkozó álláspontja alapján - nem kell közzétenni, ha a 
jogszabály 
a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi 
következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve 
b) technikai vagy végrehajtási jellegű.” 

Tekintettel arra, hogy jelen rendeletnek jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, 
környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása van, ezért 
az indokolást közzé kell tenni.  

Részletes indokolás: 
 
 
Részletes indokolás a rendelettervezet 1. §-ához: 
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Ezen szakasz módosítja a rendelet 1. mellékletét úgy, hogy Kiskunhalas esetében módosítja a 
szociális étkezés térítési díját, az időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátásának térítési 
díját és az időskorúak átm. ápoló gondozó otthoni ellátási díját. 
 
 
Részletes indokolás a rendelettervezet 2. §-ához: 
 
Ezen szakasz a rendeletmódosítás hatályáról rendelkezik. 
 
 

Kiskunhalas, 2022. június 07. 

 
Fülöp Róbert Kollárné dr. Lengyel Linda 
polgármester jegyző 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

  
 

Rendelet-tervezet megnevezése a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 
szóló 

önkormányzati rendelet módosítása 
 Társadalmi hatás A rendelet módosítás az intézményi térítési díjakat emeli, 

amellyel az időskorúak terhei kisebb mértékben 
emelkednek. 

Gazdasági, költségvetési hatás Az önkormányzat társulásban látja el a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat, fedezetről a 
társulás tagjai lakosságszám arányában járulnak hozzá. 

Környezeti következmények Nincsenek környezeti következmények 
Egészségi következmények Nincsenek egészségi következmények 
Adminisztrációs terhek minimális többlet adminisztráció, nem számottevő 
A rendelet megalkotásának 
szükségessége 

A térítési díjak emelésére legutóbb 2020. évben került sor, 
amely óta eltelt idő alatt a gazdasági helyzet indokolja a 
most végrehajtott emelést, amely rendelet módosítással 
tehető meg.  

A jogalkotás elmaradásának 
várható következményei 

Jogsértő állapot maradna fenn, amelyet a jogalkotással 
orvosolni kell. 

 A rendelet alkalmazásához szükséges 
Személyi feltételek Rendelkezésre állnak 
Szervezeti feltételek Rendelkezésre állnak 
Tárgyi feltételek Rendelkezésre állnak 
Pénzügyi feltelek Rendelkezésre állnak 

 

 
Kiskunhalas, 2022. június 07. 
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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

.../.... (...) önkormányzati rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2021. (X.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (3), (4) bekezdésében, 62. § (2) 
bekezdésében, 92. § (1), (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés d) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a. és 10. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, a 16. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, a Halasi Többcélú Kistérségi Társulásban résztvevő Balotaszállás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének, Harkakötöny Község Önkormányzat Képviselő-
testületének, Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Kisszállás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének, Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-
testületének, Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének, Pirtó Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének, Zsana Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdésében meghatározott 
hozzájárulásával, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-
testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28.) 
önkormányzati rendelet 3. melléklet 1.1.20. pontjában biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró az Ügyrendi és Szociális Bizottság, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-
testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1.64. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2021. (X. 29.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba. 
 

Kiskunhalas 2022. …... 

Fülöp Róbert     Kollárné dr. Lengyel Linda  
polgármester jegyző 

 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. 

Kiskunhalas, 2022. ……. 

          Kollárné dr. Lengyel Linda
 jegyző  
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1. melléklet 
 
Harkakötöny 

Ellátási forma megnevezése intézményi térítési díj 
(Ft/fő/nap) 

Házi segítségnyújtás 
(889922) (107052) 

0 Ft/óra 

Kiskunhalas 

Ellátási forma megnevezése intézményi térítési díj 
(Ft/fő/nap) 

Szociális étkezés (889921) (107051) 750 Ft/adag 

Házi segítségnyújtás(889922) (107052) 360 Ft/óra 

Ebédszállítás (889922) (107052) 120 Ft/adag 

Időskorúak nappali int. ell. 
(881011) (102031) 

Étkezéssel 650 Ft/fő/adag 

Tartózkodás esetén 0 

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása (873011) (102023) 3.600 

Hajléktalan személyek nappali ellátása (nappali melegedő) 
(879033) (107013) 

0 

Időskorúak átm. ápoló gondozó otthoni ell. (873012) (102025) 4.000 

Támogató szolgálat 
(889925) (101222) 

Szoc. rászorult 0 

Szoc. nem rászorult Sz.segítés:250 Ft/óra szállítás: 
40 Ft/km 

Hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye (éjjeli menedékhely) 
(879033) (107013) 

0 

Kisszállás 

Ellátási forma megnevezése intézményi térítési díj 
(Ft/fő/nap) 

Házi segítségnyújtás 
(889922) (107052) 

150 Ft/óra 

Idősk. ápoló-gond. otthoni ell. (873011) 
(102023) 

3.000  

Kunfehértó 

Ellátási forma megnevezése intézményi térítési díj 
(Ft/fő/nap) 

Házi segítségnyújtás 
 (889922) (107052) 

330 Ft/óra 

Időskorúak nappali int. ell. (881011) 
(102031) 

Tartózkodás esetén 0 

Tompa 

Ellátási forma megnevezése intézményi térítési díj 
(Ft/fő/nap) 

Házi segítségnyújtás 
(889922) (107052) 

0 Ft/óra 

Időskorúak nappali int. ell. (881011) 
(102031) 

 0 

Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ell. (873011) (102023) 3.500 
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Pirtó 

Ellátási forma megnevezése intézményi térítési díj 
(Ft/fő/nap) 

Házi segítségnyújtás 
(889922) (107052) 

0 Ft/óra 

Zsana 

Ellátási forma megnevezése intézményi térítési díj 
(Ft/fő/nap) 

Házi segítségnyújtás 
(889922) (107052) 

0 Ft/óra 

Balotaszállás 

Ellátási forma megnevezése intézményi térítési díj 
(Ft/fő/nap) 

Házi segítségnyújtás 
(889922) (107052) 

0 Ft/óra 

 
 
 

 


