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Készítette: Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

       dr. Kormányos László jegyző 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. január 15-i ülésére 

 

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

önkormányzati rendelet módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. 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.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése alapján, rendeletben állapítja meg a 

személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díjait. Az Szt. 

115. § (1.) bekezdése szerint az intézményi térítési díj az ellátások ellenértékeként 

megállapított összeg. Az intézményi térítési díjakat 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. 

 

2020. január 1. napjától módosításra került a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (III.17.) Kormányrendelet. A módosítás a bentlakásos 

ellátás térítési díjának meghatározását érinti, úgy, hogy a bentlakásos ellátás intézményi- és 

személyi térítési díját a továbbiakban csak ellátási napra lehet meghatározni. A tárgyhavi 

személyi térítési díj kiszámítása így a tárgyhónap naptári napjainak figyelembe vételével kerül 

majd kiszámításra.  
 

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

rendelet 2019. május 1-től hatályos 2. mellékletében a bentlakásos ellátás intézményi térítési 

díja a következők szerint került meghatározásra:  

Havi intézményi térítési díj:   85.500,- Ft 

Napi intézményi térítési díj:  2.850,- Ft 

A fenti meghatározás a jogszabály-módosításban foglaltaknak nem felel meg, így szükséges a 

rendelet 2. mellékletének módosítása.  

 

Tekintettel arra, hogy a 2020. évi költségvetés tervezés alatt áll és a 2020. évi önköltség csak 

a költségvetés elfogadását követően lesz majd meghatározható, jelen felülvizsgálat az 

intézményi térítés díj összegét nem érinti. A 2020. évi önköltség, illetve az intézményi térítési 

díj összege a költségvetés elfogadását követően újabb felülvizsgálattal kerül majd 

meghatározásra. 

 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi rendelet-tervezet elfogadására. 



„Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

       …./2020. (I. ….) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 

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

módosításáról 

 

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.) 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.  

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti.  

 

 

Medgyesegyháza, 2020. január ….. 

 

 

            Kraller József       dr. Kormányos László 

             polgármester                             jegyző 

 

Záradék: A rendelet kihirdetése 2020. január ….. napján megtörtént. 

 

 

Medgyesegyháza, 2020. január ….. 

 

 

dr. Kormányos László  

jegyző 
 

1. melléklet a …/2020. (I. ….) önkormányzati rendelethez 

 

 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁS 

 

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

 

 

 

napi intézményi térítési díj       2 850 Ft/fő/nap” 



 

Medgyesegyháza, 2020. január 14. 

 

 

Kraller József s.k. 

   polgármester 

 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

dr. Kormányos László s.k. 

           jegyző 


