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III-2 

Készítette: Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

     Sulczné Lipcsei Zsuzsanna  pénzügyi vezető 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. február 27-i ülésére 

 

Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2011. (III.2.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/B. § (1) bekezdés 

a) pontja, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 

29/1993. (II.17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján 

rendeletben állapítja meg a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 

intézményi térítési díját. Az intézményi térítési díj nem azonos fogalom a személyi térítési 

díjjal. 

 

Az Szt. 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 intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget, és az 

év közben egy alkalommal korrigálható.  

 

A személyi térítési díj az - az összeg, amelyet az ellátott ténylegesen megfizet egy általa 

igénybe vett személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásért. A személyi térítési díj nem 

haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. 

 

A fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető állapítja meg konkrét 

összegben, figyelembe véve a szolgáltatást igénylő rendszeres jövedelmét, valamint az Szt. 

vonatkozó szabályait. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szociálisan rászoruló 

személy rendszeres havi jövedelmének 30 %-át étkeztetés, 25 %-át házi segítségnyújtás, ha a 

házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is igénybe vesz 30 %-át, 15 %-át nappali ellátás, 

valamint 30 %-át nappali ellátás és ott étkezés esetében. 

 

A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díjat és a személyi térítési 

díjat étkeztetés és nappali ellátás esetén ellátási napra, házi segítségnyújtás esetén gondozási 

órára kell meghatározni.  

 

A törvényi szabályoknak megfelelően kiszámításra került az egyes szolgáltatások önköltsége, 

ami a rendelet tervezetben, mint intézményi térítési díj jelenik meg.  

 

Az egyes szolgáltatások esetén az intézményi térítési díjak a korábban alkalmazott elvek 

figyelembe vételével kerültek meghatározásra.  

 

Az elmúlt évhez hasonlóan az ellátottak szociális helyzetére, valamint az ellátást 

igénybevevők létszámára tekintettel 2018. évben is javaslom, hogy a házi segítségnyújtás 

keretében nyújtott szociális segítés, személyi gondozás és az idősek nappali ellátásának 
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intézményi térítési díjai 0,- Ft-ban kerüljön meghatározásra. Javaslom továbbá a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében is a térítésmentes igénybevétel biztosítását.  

 

A fentebb említett szolgáltatások ingyenes biztosításával a tapasztalat alapján az ellátottak 

nagyobb arányban igénylik a szolgáltatást.  

 

A számítások mellett a helyi ellátórendszer jellegzetességeit, a szolgáltatást igénybevevők 

vagyoni és jövedelmi helyzetét, a más szolgáltatást nyújtókkal kialakult versenyhelyzetet 

figyelembe véve az önköltségnél alacsonyabb összegű intézményi térítési díj megállapítására 

teszünk javaslatot.  

 

Az intézményi térítési díjak részletes számszakilag kimutatott mértéke az alábbi számítások 

alapján lett meghatározva: 

 

Szociális étkeztetés  
 

Személyi juttatások összesen 3.312.000 Ft 

Munkaadókat terhelő járulékok  641.000 Ft 

egyéb dologi és folyó kiadások 7.518.000 Ft 

ÖSSZESEN 11.471.000 Ft 

 

Szolgáltatási önköltség  11.471.000 Ft 

     11.471.000 Ft /:251 gondozási nap = 45.701 Ft/nap 

 

ellátottak száma:     56 fő  

      45.701 Ft/nap / 56 fő = 816,- Ft/fő/nap 

 

Szolgáltatási önköltség  816,- Ft/fő/nap 
 

 

SZOCIÁLIS ÉTKEZETETÉS JAVASOLT INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA 

 

 

1 főre 1 ellátási napra jutó szolgáltatási önköltség:  816,- Ft/fő/nap 

1 főre 1 ellátási napra jutó állami támogatás:   221,- Ft/fő/nap 

 

Számított intézményi térítési díj = 595 Ft/fő/nap 

 

Szociális étkeztetés javasolt intézményi térítési díja ÁFA-val 2018. évben:  

420,- Ft/fő/nap 

Házhoz szállítás díja:       30,- /nap/ebéd 

 

Tekintettel az ellátottak szociális helyzetére, valamint az ellátást igénybevevők létszámára, 

valamint arra, hogy a településen más szociális szolgáltatónál is igénybe vehető 

kedvezményes áron szociális étkeztetés javasoljuk, hogy 60 Ft-tal emelkedjen az 

intézményi térítési díj. 

 

Házi segítségnyújtás 
 

Személyi juttatások összesen 7.590.000 Ft 

Munkaadókat terhelő járulékok  1.482.000 Ft 
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Egyéb dologi és folyó kiadások 467.000 Ft 

ÖSSZESEN 9.539.000 Ft 

 

 

Szolgáltatási önköltség   9.539.000 Ft      

ellátottak száma:  szociális segítésben részt vevő 7 fő 

   személyes gondozásban részt vevő 17 fő 

 

2018. évben ellátási formánként tervezett órák száma: 

Szociális segítés 2018. évi gondozási órák száma (tervezett)  = 1.253 óra (22,2 %) 

Személyi gondozás 2018. évi gondozási órák száma (tervezett) = 4.391 óra (77,8 %) 

Összesen:       5.644 óra 

 

A. Szociális segítés 

 

Szociális segítésre jutó költség 9.539.000 Ft * 22,2 % = 2.117.658 Ft 

1 óra szociális segítésre jutó költség 2.117.658 Ft / 1.253 óra = 1.690 Ft/óra 

 

Szociális segítés esetén szolgáltatási önköltség 1.690,- Ft/fő/óra 

 

Intézményi térítési díj számítása 

1 fő éves normatívája: 15.000 Ft/év 

1 óra normatívája: 15.000 Ft/év / 251 nap / 8 óra = 7 Ft/óra 

 

Szociális segítés számított intézményi térítési díja: 1.683 Ft 

 

B. Személyes gondoskodás 

 

Személyes gondozásra jutó költség 9.539.000 Ft * 77,8 % = 7.421.342 Ft 

1 óra személyi gondozásra jutó költség 7.421.342 Ft / 4.391 óra = 1.690 Ft/óra 

 

Szolgáltatási önköltség személyes gondozás esetén 1.690,- Ft/fő/óra 

 

Intézményi térítési díj számítása 

1 fő éves normatívája: 210.000 Ft/év 

1 óra normatívája: 210.000 Ft/év / 252 nap / 8 óra = 104 Ft/óra 

 

Személyes gondoskodás számított intézményi térítési díja: 1.586 Ft 

 

 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS JAVASOLT INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA 

 

Házi segítségnyújtás javasolt intézményi térítési díja 2018. évben:  0,-Ft /óra 

 

Tekintettel az ellátottak szociális helyzetére, továbbá az ellátást igénybevevők létszámára, 

valamint arra, hogy a településen más szolgáltatónál ingyenesen igénybe vehető a 

szolgáltatás, javasoljuk, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a fenntartó ingyenesen biztosítsa a 

házi segítségnyújtást a szociálisan rászoruló igénybevevők részére.  
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Nappali ellátás 

 
Személyi juttatások összesen 6.695.000 Ft 

Munkaadókat terhelő járulékok  1.314.000 Ft 

Egyéb dologi és folyó kiadások 2.628.000 Ft 

ÖSSZESEN 10.637.000 Ft 

 
NAPPALI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA 

 

Szolgáltatási önköltség  10.637.000 Ft      
     10.637000 Ft /251 gondozási nap = 42.378 Ft/nap 

ellátottak száma:     17 fő  

      42.378 Ft/nap /17 fő =.2.493 Ft/fő/nap 

 

1 főre 1 ellátási napra jutó szolgáltatási önköltség   2.493 Ft/fő/nap 

1 főre 1 ellátási napra jutó állami támogatás: 109.000 Ft /  251 nap =  434 Ft/fő/nap 

 

Intézményi térítési díj = 2.059 Ft/fő/nap 

 

NAPPALI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA 

 

Nappali ellátás javasolt intézményi térítési díja 2018. évben:  0,-Ft/nap 
 

Az ellátottak szociális helyzetére, valamint az ellátást igénybevevők létszámára tekintettel 

javaslom, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a fenntartó ingyenesen biztosítsa a nappali 

ellátást a szociálisan rászoruló igénybevevők részére. 

 

 

Idősek Otthona 

 
Személyi juttatások összesen 47.814.000 Ft 

Munkaadókat terhelő járulékok  9.283.000 Ft 

Egyéb dologi és folyó kiadások 30.380.000 Ft 

ÖSSZESEN 87.477.000 Ft 

 
Szolgáltatási önköltség   87.477.000 Ft 
ellátottak száma:     30 fő  

      87.477.000 Ft: 30 fő =2.915.900 Ft/fő/év 

      2.915.900 Ft /12 hó = 242.992 Ft /fő/hó 

       

1 főre 1 ellátási hónapra jutó szolgáltatási önköltség  242.992 Ft/fő/hó 

Állami támogatás = 34.830.000 Ft/30 fő/12 hó = 96.750. Ft/fő/hó 
 

Intézményi térítési díj=146.242 Ft/fő/hó 

 

IDŐSEK OTTHONA JAVASOLT INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA 

 

A./ változat 

Idősek Otthona javasolt intézményi térítési díja 120.000Ft/hó 

Intézményi térítési díj napi összege: 4.000,- Ft/nap 
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B./ változat 

Idősek Otthona javasolt intézményi térítési díja 102.570,- Ft/hó 

Intézményi térítési díj napi összege: 3.419,- Ft/nap 

 

C./változat 

Idősek Otthona javasolt intézményi térítési díja 83.400,- Ft/hó 

Intézményi térítési díj napi összege: 2.780,- Ft/nap 

 

Az ellátottak szociális helyzetére, valamint az ellátást igénybevevők létszámára, valamint az 

intézmény hasonló ellátást biztosító intézményekkel szembeni versenyképességére tekintettel 

javaslom, hogy a fenntartó az önköltség összegénél alacsonyabb mértékű intézményi térítési 

díjat állapítson meg.  

 

Javasoljuk az C./ változat elfogadását, ebben az esetben a napi térítési díj 130 Ft összeggel, 

a havi térítési díj 3.900 Ft összeggel emelkedne.  

 

 

Hatásvizsgálat 

 

1.Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

A képviselő-testület meghatározza a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjakat, 

amelyek ellenében az idős, fogyatékkal élő emberek ellátásáról gondoskodik. 

. 

1.2. Környezeti, egészségi következmények 

Nem releváns 

 

1.3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

Adminisztratív többlet terhet nem jelent. 

 

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

Magasabb rendű jogszabállyal való összhang megteremtése. 

 

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

Nem igényel többletfeltételt az eddigiekhez képest. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi rendelet-tervezetet megtárgyalni és 

elfogadni szíveskedjenek.  

 

 

Medgyesegyháza, 2018. február 23. 

 

 

„Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

       …../2018. (………) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 

szóló 6/2011. (III.2.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1) 

bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2011. (III.2.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.  

 

2. § 

 

A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 

 

3. §  

 

Ez a rendelet 2018. ……………………. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő 

napon hatályát veszti.  

 

 

Medgyesegyháza, 2018. február 27.  

 

 

 

      dr. Nagy Béla György      dr. Kormányos László 

             polgármester                             jegyző 

 

 

Záradék: A rendelet kihirdetése 2018. ………. napján megtörtént. 

 

 

dr. Kormányos László  

jegyző 

 

 

 

1. melléklet a ……/2018.(……..)önkormányzati rendelethez 

 

 

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 

 

 

I. Szociális étkezés térítési díja 

a) helyben fogyasztva, vagy elvitellel     420 Ft/fő/nap 

b) igénybevétel helyszínre történő szállítással      30 Ft/fő/nap 

 

II. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja   0 Ft/gondozási óra 

 

III. Nappali ellátás intézményi térítési díja étkezés nélkül  0 Ft/nap 
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2. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez 

 

 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁS 

 

I. Ápolást, gondozást nyújtó ellátás, idősek otthona intézményi térítési díja 

 

A. változat 

 

a) havi intézményi térítési díj      120.000 Ft/fő/hó 

b) napi intézményi térítési díj        4.000 Ft/fő/nap 

 

 

B. változat 

 

c) havi intézményi térítési díj      102.570 Ft/fő/hó 

d) napi intézményi térítési díj         3.419 Ft/fő/nap 

 

 

C. változat 

 

a) havi intézményi térítési díj      83.400 Ft/fő/hó 

b) napi intézményi térítési díj       2.780 Ft/fő/nap” 

 

 

 

        dr. Nagy Béla György s.k. 

                polgármester 

                                                                                             

 

Ellenjegyezte: 

 

 

           dr. Kormányos László s.k. 

 jegyző 


