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___________________________________________________________________________ 
Üsz.:22-46/2016.     Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igényléséről és a 
fizetendő térítési díjakról szóló 
rendelet módosítása 

       Mell.: 1 pld. rendelettervezet 
        (hatásvizsgálati lap, indokolás) 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
             Képviselő-testülete  
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési 
díjakról szóló 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
módosítása szükséges a szolgáltatások intézményi térítési díjának meghatározása miatt. 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szt.) 92/B. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a fenntartó feladata az intézményi térítési díj 
konkrét összegben történő meghatározása. 
 
Az Szt. 115. § (1)-(3) rendelkezése alapján:  
„(1) Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 
ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi 
térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege 
nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy 
alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is 
szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös 
költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. 
(2) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az 
intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás 
megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi 
térítési díj összegét. 
(3) A személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében 
foglaltak szerint, egyéb esetben a fenntartó döntése alapján csökkenthető, illetve elengedhető, 
ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.” 
 
Az Szt 116. § (3) bekezdése szerint a személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem 
30%-át étkeztetés, 25%-át házi segítségnyújtás esetén, valamint 30%-át, ha a házi 
segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak.  
 
 
 



Szociális ellátások: 
 
Szociális étkeztetés: 
 
Vásárolt étkeztetés: 564,41 + ÁFA/adag 
Egy adag ebéd önköltsége: 716,80 Ft kerekítve 715,- Ft 
Normatív hozzájárulás: 55.360 : 252 = 219,68 
Normatívával csökkentett ebéd költsége:  
564,41 – 219,68 = 344,73 + ÁFA = 437,81 kerekítve = 440,- Ft  
Kiszállítás díja egységesen: - Ft/alkalom/háztartás 
 
Házi segítségnyújtás 
 
Működési költség: 6.641.000,- Ft 
Gondozási órák száma: 3.322 
Egy gondozási óra díja (önköltség): 1.999,10 Ft kerekítve 2.000,- Ft 
Normatív hozzájárulás: 3.335.000 : 3.322 = 1.003,91 
Normatívával csökkentett egy gondozási óra díja:  
1.999,10 – 1.003,91 = 995,19 Ft kerekítve 995,- Ft 
 
Idősek nappali ellátása: 
 
Működési költség: 10.063.000,- Ft 
Gondozási napok száma 5.395 
Egy gondozási nap díja (önköltség) 1.865,- Ft 
 
A fenti számítások alapján javasolt intézményi térítési díjak: 
 

a) házi segítségnyújtás díja       995,- Ft/óra 
A házi segítségnyújtás díja mentes az ÁFA alól. 
 

b) nappali ellátás 
ba) napi térítési díj napközbeni tartózkodás esetén                  0,- Ft 
bb) a nappali ellátás keretében igénybevett étkezés intézményi térítési díja megegyezik az  
      ca) pontban meghatározott étkeztetés díjával. 
 
c)   étkeztetés  
ca) étkeztetés térítési díja        440,- Ft/adag 
Az étkezésért fizetendő térítési díj az Áfa összegét tartalmazza. 
 

cb) kiszállítás díja egységesen: 130,- Ft/alkalom/háztartás 
A kiszállítás díja mentes az Áfa alól. 
 
A Rendelet 9. § (4) bekezdése alapján személyi térítési díj fizetési kedvezményben 
részesülnek a házi segítségnyújtást igénybe vevők. A díjfizetési kedvezmény mértéke ezen 
esetekben a hatályos jogszabályok alapján kiszámított személyi térítési díj 50%-a. 
A díjfizetési kedvezmény mértékét javaslom 70 %-ra módosítani, hogy a 2015. évre 
megállapított fizetendő személyi térítési díj összege jelentősen ne emelkedjen. 
 
 



Fentiek alapján javasolom a térítési díjaknak, illetve a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról szóló 16/2013. (VI. 26.) 
önkormányzati rendeletnek a mellékelt rendelettervezetnek megfelelő módosítását, a 
módosító rendelet megalkotását. 
 
Kiszombor, 2016. március 24. 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernőné 
 polgármester 



          TERVEZET! 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének   

____/2016. (_____) önkormányzati rendelete  
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,  

azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról szóló  
16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) és (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési 
díjakról szóló 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 9. § (4) 
bekezdésében szereplő az „50 %-a ” szövegrész helyébe a „70 %-a” szöveg lép. 
 

2. § 
 
Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 

3. § 
 
Ez a rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba. 
 
 

Szegvári Ernőné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester       jegyző 
 
 

A rendelet kihirdetésének időpontja: _______________ 
            Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző 

 



1. melléklet 
1. melléklet a 16/2013.(VI. 26.) önkormányzati rendelethez 

 

Sor-
szám 

A B C 

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

 
Szolgáltatás 

formája 

 
 Szolgáltatási önköltség 

összege (Ft/fő) 

 
Intézményi térítési díj összege 

(Ft/fő) 

1. 

házi segítség-
nyújtás 
 

egy 
gondozási 
óra 
önköltsége 

 
2.000,- 

egy gondozási 
óra térítési díj 
összege 

 
995,- 

2 

étkeztetés  egy ellátási 
 nap (adag) 
önköltsége 

 
715,- 

egy ellátási nap 
(adag) térítési 
díjának összege 
ÁFÁ-val 

 
440,- 

2.1. 
étel házhoz 
szállítása  

házhoz 
szállítás 
önköltsége 

 
130,- 

házhoz szállítás 
(ellátási 
nap/háztartás) 

 
130,- 

3. 

nappali ellátás 
csak nappali 
tartózkodás 
esetén 

egy ellátási 
nap 
önköltsége 

 
1.865,- 

egy ellátási nap 
térítési díj 
összege  

 
0,- 
 

3.1. 

nappali ellátás 
nappali ellátás 
keretében 
igénybevett 
étkeztetés esetén 

egy ellátási 
nap (adag) 
önköltsége 715,- 

egy ellátási nap 
(adag) térítési 
díjának összege 
ÁFÁ-val 

 
 

440,- 
 

 
 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési 

díjakról szóló 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
___/2016.(______) önkormányzati rendelethez 

 
 
Társadalmi hatás: 
Az igénybevevői kör részére nyújtott szolgáltatások megalapozott, magas színvonalon történő 
biztosítása a meglévő erőforrások célzott, szükségletalapú felhasználásával. Az intézményi 
térítési díjak nőnek. 
 
Gazdasági hatás: 
A rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.  
 
Költségvetési hatás: 
Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. A térítési 
díjak jelentős mértékben az önköltség alatt vannak meghatározva, ehhez a normatív állami 
támogatás mellett önkormányzati forrás biztosítása is szükséges. 
 
Környezeti és egészségi következmények: 
Nincs. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
Nincs. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) 
bekezdése szerint az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 
ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az 
intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 
Kiszombor, 2016. március 24. 
 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
                  jegyző 



INDOKOLÁS 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési 

díjakról szóló 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
___/2016.(______) önkormányzati rendelethez 

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) 
bekezdése szerint az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 
ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az 
intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. 
 
Az Szt. 92. § (1) bekezdés alapján:  
„(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról 
a) a fenntartó önkormányzat, 
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt 
települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint 
rendeletet alkot.” 
 
A díjfizetési kedvezmény mértékének emelésével a 2015. évre megállapított fizetendő 
személyi térítési díj összege jelentősen nem változik. 
 
Fentiek alapján szükséges dönteni a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igényléséről és a fizetendő térítési díjak mértékéről a rendelettervezetnek megfelelően. 
 
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség rendelet 
tervezetével szemben nem áll fenn. 
 
Kiszombor, 2016. március 24. 
 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
                  jegyző 
 


