A 6. napirendi ponthoz

Előterjesztés
Napirend:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2010.
(IX.16.) a pénzbeli – és természetben nyújtott szociális ellátások helyi
szabályairól szóló önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő:

a polgármester

Előzmények:

-

Rendelet - tervezet:

az előterjesztés melléklete

I. A téma ismertetése:
A szociális rendeletünk bizonyos paragrafusai módosítást igényelnek, azért, hogy összhangban
legyenek a vonatkozó jogszabályokkal. Továbbá Monostorpályi Község Önkormányzata 16
férőhelyről 23 férőhelyre kérte a működési engedélyében szereplő férőhelyszám megváltoztatását a
Szociális és Gyámhivataltól. Azonban a 2012. év január 1 napjával életbe lépett korm. rendelet
következtében az újonnan létesített 7 férőhelyre az intézmény nem kaphat automatikusan állami
normatívát, mivel Monostorpályi Község Önkormányzatának mint fenntartónak az idősek tartós
bentlakásos szociális ellátása (továbbiakban: idősek otthona) nem kötelezően ellátandó feladata, így
ezen új helyekre nem igényelhet normatívát. Ez az állapot a jövőben remélhetőleg változni fog. De
addig is a település szociális rendeletében le kell fektetni, hogy az erre az újonnan betölthető 7
férőhelyre csak abban az esetben helyezhető el jelentkező, ha a jelentkező maga, vagy
hozzátartozója, vagy egy harmadik fél vállalja a szolgáltatási önköltség megtérítését. Erre azért van
szükség, mert az intézmény kizárólag így tudja kompenzálni a normatíva kiesést, valamint így tudja
garantálni a zavartalan működés feltételeit. Természetesen, attól az időponttól kezdve, hogy az
intézmény a 7 új helyre állami normatívát tud igényelni, a szolgáltatási önköltséget fizetőkre is azok
a fizetési feltételek fognak vonatkozni, mint az államilag támogatott férőhelyeken elhelyezettekre.
II. Alkalmazott jogszabályok
- Áht., Ávr.,
- 1993. évi III. törvény
- 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelt,
- 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelt,
- 29/1993. (II.17.). Korm. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról
III. Döntés anyagi kihatás:
Nincs

1

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§. (1) bekezdése értelmében a jogszabály
előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
a.) A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
Nem értelmezhető.
b.) Környezeti és egészségi következményei:
Nem értelmezhető.
c.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Adminisztratív teher nem lesz érzékelhető.
d.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A Képviselő-Testület döntése végett indokolt és az idősek ellátása így megoldható lesz az új
férőhelyek biztosításával.
e.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
Rendelkezésre állnak.

Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt képviselő Testületet, hogy a rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen.
(A rendelet-tervezet elfogadása minősített többséget igényel)

Monostorpályi, 2012. március 28.

Tisztelettel:
Szabó József
polgármester
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