
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

/2020. (    ) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló rendelete módosításáról 

 

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában foglalt, és  a szociális igazgatásról és szociális ellátások rendjéről szóló 1993. évi III. törvény 
132. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján -Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-
testületének hozzájárulásával – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. §. (1) 8.a. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a helyi szociális ellátásokról szóló 
3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:  
 

1.§ 
A 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Szr.)  3. számú melléklete az alábbiak szerint 
módosul:  
 
3. számú melléklet 
 

Étkeztetés intézményi térítési díja 

Mátraterenye településen 615,-Ft/nap/fő 

Mátranovák településen 615,-Ft/nap/fő 

2.§ 
 
A rendelet 2020. április 1. napján lép hatályba. 
 
2020. március….. 
 
 

       Gecse László                            Urbányi Edina 
                                                        polgármester                                 jegyző  

 
 
Kihirdetési záradék:  
A   …/2020. (            ) önkormányzati rendelet kihirdetése ………….  napján megtörtént.  
Mátraterenye, 2020.március  
 
 

Urbányi Edina jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Indokolás 
 

a szociális rendelet módosításához 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátások rendjéről szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése 
alapján az intézményi térítési díjat a fenntartó április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj 
összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.  
A fenti rendelkezés alapján a Mátrai Önkormányzati Társulás keretében ellátott szociális szolgáltatások 
(házi segítségnyújtás, étkeztetés) önköltségszámítása elkészült, melynek alapján javaslatot tettünk az 
intézményi térítési díjak szabályozására.  
 
A rendelet bevezetője tartalmazza a jogalkotásra felhatalmazó rendelkezéseket, valamint a feladatkört 
szabályozó jogszabályt. Itt történ utalás arra is, hogy  fenntartó társulásban résztvevő 
partnerönkormányzat a  hozzájárulását megadta a szabályozáshoz.  
 
A rendelet módosítás  1. §-a az alaprendelet 3. számú mellékletét módosítja az étkeztetés térítési díjak 
tekintetében.  
 
 
A rendelet-tervezet 2. §-a a hatálybalépésről rendelkezik, mely szerint az új térítési díjak 2020. április 
1-jétől lépnek érvénybe.   Amint az az előterjesztéshez csatolt összehasonlító táblázatból is kitűnik, 
nem térítési díj emelkedésről, hanem csökkenésről van szó. Igy  a hatálybalépésnél nem kell  tekintettel 
lenni arra a szabályra,  hogy fizetés kötelezettség megállapítása-,  lakossági terhek növekedése esetén 
a jogalkotás és a hatálybalépés között 30 napnak el kell telnie.  
 
 

Hatásvizsgálat 
 

a szociális rendelet módosításához  
 

I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások 
A szociális igazgatásról és szociális ellátások rendjéről szóló 1993. évi III. törvény által meghatározott 
és a kis települési önkormányzatok számára  kötelezően ellátandó szociális alapszolgáltatások  
mikéntje  a helyi lakosság életére jelentős hatással bír.  Az elöregedő falvakban az esélyegyenlőség 
egyik célcsoportja az idős korosztály. Legtöbbször nem anyagi kérdés az öngondoskodás, 
elmagányosodás, hanem a család-, az egyes szolgáltatások hiánya sodorja nehéz helyzetbe az időseket. 
Az önkormányzat a jogszabályok által behatárolt és államilag is támogatott  a házi segítségnyújtást a 
Mátrai Önkormányzati Társulásban látja el. A térítési díj csökkentésétől a gondozási alkalmak 

növekedése várható. A térítési díjak csökkenése által okozott bevételkiesést kompenzálja a gondozási 

órák növekedésével járó normatíva emelkedése. 
 
 
 
II. Várható környezeti, egészségi következmények  
A szociális alapszolgáltatások főként  az idősebb, ellátatlan korosztály egészségi állapotára vannak 
közvetlen hatással.   A Mátrai Önkormányzati Társulás által biztosított ellátás az  igényeket ki tudja 
elégíteni. 
 
III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások  
A rendeletalkotás által nem növekednek a munkaszervezet adminisztratív terhei.  



 
IV. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei  
Az 1993. évi III. törvény 115. §  (1) bekezdése értelmében a fenntartónak évente április 1. napjáig kell 
felülvizsgálnia, megállapítania az intézményi térítési díjakat, mely év közben egy esetben módosítható.  
Az előterjesztett szabályozási javaslattal eleget teszünk a fenti kötelezettségnek.  
 
V. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek  a Mátrai 
Önkormányzati Társulásnál és a munkaszervezeti feladatait ellátó Mátraterenyei Közös Önkormányzati 
Hivatalnál rendelkezésre állnak.  
 


