Mánfa Község Polgármestere
7304 Mánfa, Fábián B. u. 58. sz.
Tel.: 72/482-145,
e-mail: pghiv@manfa.hu
Előterjesztés
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. február 23-i ÜLÉSÉRE
Tárgy: A települési támogatásokról, valamint a szociális
szolgáltatásokról szóló 1/2015. (II.25.) sz. rendelet módosítása

és

gyermekvédelmi

A napirend előterjesztője: Hohn Krisztina
Tisztelt Képviselő-testület!
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról, valamint a
szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 5. sz. melléklete tartalmazza a szociális étkeztetés intézményi térítési
díjait. Tekintettel a nyersanyag árak növekedésére, a szolgáltató GOSZT-KRILI Bt. a szociális
étkeztetés térítési díjának módosítását, egyúttal a vállalkozási szerződés módosítását
kezdeményezte. A szociális étkeztetés térítési díjának változása esetén szükséges a Rendeletet
módosítani. A szolgáltató költsége 388,- Ft + ÁFA/adag összegről 410,- Ft + ÁFA/adag
összegre változik. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat
kiszállítással járó költségeinek változatlanul tartása mellett, a szociális étkeztetés intézményi
térítési díját a szolgáltató többlet költségével, azaz 22,- Ft + ÁFA (bruttó 30,- Ft) összeggel
emelje meg, így a szociális étkezés térítési díja bruttó 880,- Ft/fő/nap összegre emelkedne.
Javaslom továbbá, hogy az önköltségünk emelkedésére tekintettel az étkeztetés személyi
térítési díját is minimálisan emeljük a rendelettervezetben feltüntetett összegekre.
A Rendelet 12. § - 16. §-a szabályozza a rendkívüli települési támogatás feltételeit. A 15.§ (5)
bekezdése értelmében az egy családban élők részére kifizetett rendkívüli települési támogatás
összege – a temetési költségekhez történő hozzájárulás kivételével – egy naptári éven belül
nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (28.500,-Ft),
gyermeket nevelő család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
kétszeresét (57.000,-Ft).
Az utóbbi időben több esetben előfordult, hogy rendkívüli élethelyzetbe került ügyfelek részére
szükséges lett volna a fenti támogatási maximumnál magasabb összegű ellátás megállapítása,
azonban erre a szabályozás nem biztosított lehetőséget. Javaslom ezért a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy a Rendeletnek a rendkívüli települési támogatás összegének felső határát
rögzítő rendelkezését – tehát a Rendelet 15. § (5) bekezdését – helyezze hatályon kívül.
Az eddig házi segítségnyújtásban részesülő ügyfelek anyagi körülményeit figyelembe véve
javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy döntsünk a házi segítségnyújtás szolgáltatás
igénybevételének támogatásáról. A támogatás mértékét a mindenkori költségvetés ismerétében
szükséges meghatározni, ezért javaslom, hogy a Rendeletben rögzítsük a támogatás
lehetőségét, azzal hogy a költségvetésre tekintettel minden évben külön határozatban döntünk a
támogatás mértékéről.

Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület egyetért a fentiekkel, úgy szükséges a Rendelet 27. §
(8) bekezdéssel történő kiegészítése alapján a 2017. évi házi segítségnyújtás szolgáltatás
támogatásának mértékéről döntést hoznia. Felmérve az érintett ügyfelek szükségleteit és anyagi
lehetőségeit, a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjével
folytatott egyeztetés alapján az alábbiakat javaslom elfogadásra:

Támogatási sáv
1. támogatási sáv
2. támogatási sáv
3. támogatási sáv

Jövedelem (Ft/fő)
0,- Ft-tól
75.001,- Ft-tól
122.001,-Ft-tól

75.000,- Ft-ig
122.000,- Ft-ig
150.000,-Ft-ig

Támogatás mértéke
100% támogatás
50% támogatás
30% támogatás

Az előterjesztés szöveges része a mellékelt rendelettervezet indoklásaként is szolgál.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetet fogadja el, majd döntsön a
határozati javaslatról!
H a t á r o z a t i j a v a s l a t:
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a házi segítségnyújtás szolgáltatás igénybevételének támogatásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület 2017. március 1. napjától az alábbiak szerint támogatja a házi
segítségnyújtás szolgáltatás igénybevételét:
Támogatási sáv
1. támogatási sáv
2. támogatási sáv
3. támogatási sáv

Jövedelem (Ft/fő)
0,- Ft-tól
75.001,- Ft-tól
122.001,-Ft-tól

75.000,- Ft-ig
122.000,- Ft-ig
150.000,-Ft-ig

Támogatás mértéke
100% támogatás
50% támogatás
30% támogatás

Jövedelem alatt a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi
szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott jövedelem értendő.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott támogatási összeget a Komló Térségi
Integrált Szociális Szolgáltató Központnak mint szolgáltatónak fizeti meg.
3. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott támogatás összegét a 2017. évi
költségvetés terhére biztosítja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a támogatás összegét a 2017. évi költségvetésben szerepeltesse.
Felelős:
Határidő:

Hohn Krisztina polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
értelem szerint

Komló, 2017. február 17.
Hohn Krisztina
polgármester

1. számú melléklet

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
__./2017. (___.___) önkormányzati rendelete
A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ 1/2015. (II.25.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Mánfa község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésben, 25. § (3)
bekezdés b) pontjában, 26. § -ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésébe,
45.§-ában, 48. § (4) bekezdésében, 58/B.§ (2) bekezdésében, 92. § (1)–(2) bekezdésében, 115.
§ (3) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 29. § (2) bekezdésében és a 29. § (3) bekezdésében, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Hatályát veszti Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési
támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015.
(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 15. § (5) bekezdése.
2. §
A Rendelet 27. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A házi segítségnyújtás szolgáltatás igénybevételét a képviselő-testület a mindenkori
költségvetés terhére támogatja, a támogatás mértékéről minden évben határozatban dönt. Az
ellátásért fizetendő térítési díj támogatást a szolgáltató részére az önkormányzat fizeti meg.”
3. §
A Rendelet 5 sz. melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.
4. §
Ez a rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba.
Mánfa, 2017. február 23.

Hohn Krisztina
polgármester

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

1. számú melléklet a …/2017. (… ...) önkormányzati rendelethez

1. Szociális étkeztetésnél
Intézményi térítési díj /
Szolgáltatási önköltség
1.1 Szociális étkeztetés (amely tartalmazza az általános
forgalmi adót)

880,- Ft/fő/nap

1.2. Személyi térítési díj étkeztetés esetén:
Személyi térítési díj étkeztetés esetén, amennyiben az ellátott havi jövedelme
nem haladja meg
31.350,- Ft-ot
340,- Ft/nap
31.351,- Ft 71.250,- Ft
400,- Ft/nap
71.250- Ft 156.750,- Ft
500,- Ft/nap
156.750,- Ft 185.250 Ft
540,- Ft/nap
185.250 Ft felett
670.- Ft/nap
1.3 A szociálisan nem rászorult személyek önköltségi áron vehetik igénybe a szolgáltatást.
A személyi térítési díjak tartalmazzák az ÁFA-t.

