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III-4 

Készítette: Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

     Kiss-Kerekes Erika pénzügyi ügyintéző 

  Boskóné dr. Szabolcs Edit Magdolna aljegyző 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. május 30. napi ülésére 

 

 

Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2021. (VI.30) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

 

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 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: 
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Szociális étkeztetés  
 

Személyi juttatások összesen 3 523 200 Ft 

Munkaadókat terhelő járulékok  458 016 Ft 

Egyéb dologi és folyó kiadások 4 988 000Ft 

ÖSSZESEN  8 969 216Ft 

 

Szolgáltatási önköltség  8.969.216 Ft 

     8.969.216 Ft /:249 gondozási nap = 36.021Ft/nap 

 

ellátottak száma:      25 fő  

      36.021 Ft/nap / 25 fő = 1.440- Ft/fő/nap 

 

Szolgáltatási önköltség  1.440,- Ft/fő/nap 
 

 

SZOCIÁLIS ÉTKEZETETÉS JAVASOLT INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA 

 

 

1 főre 1 ellátási napra jutó szolgáltatási önköltség:  1.440,- Ft/fő/nap 

1 főre 1 ellátási napra jutó állami támogatás:       296,- Ft/fő/nap 

 

Szociális étkeztetés önköltségének és állami támogatásának különbözetet = 1 144 

Ft/fő/nap 

 

Szociális étkeztetés javasolt intézményi térítési díja ÁFA-val 2022. évben helyben 

fogyasztással 700,- Ft/fő/nap 

 

Szociális étkeztetés javasolt intézményi térítési díja ÁFA-val 2022. évben kiszállítással 

730 Ft/fő/nap 

 

Házi segítségnyújtás 
 

Személyi juttatások összesen 12.386.000 Ft 

Munkaadókat terhelő járulékok  1.610.180 Ft 

Egyéb dologi és folyó kiadások 117.000 Ft 

ÖSSZESEN 14.113.180 Ft 

 

 

Szolgáltatási önköltség   14.113.180Ft      

ellátottak száma:  szociális segítésben részt vevő 5 fő 

   személyes gondozásban részt vevő 16 fő 

 

2022. évben ellátási formánként tervezett órák száma (A 2021. évi tapasztalati adatok 

alapján): 

 

Szociális segítés 2022. évi gondozási órák száma (tervezett)  = 1.299 óra (27.1 %) 

Személyi gondozás 2022. évi gondozási órák száma (tervezett) = 3.496 óra (72.9 %) 

Összesen:       4.795 óra 
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A. Szociális segítés 

 

Szociális segítésre jutó költség 14.113.180 Ft * 27.1 % = 3.824.672 Ft 

1 óra szociális segítésre jutó költség 3.824.672/ 1299 óra = 2.944 Ft/óra 

 

Szociális segítés esetén szolgáltatási önköltség 2.944,- Ft/fő/óra 

 

Intézményi térítési díj számítása 

Éves normatívája: 125.000 Ft/év 

1 óra normatívája: 125.000 Ft/év / 249 nap / 8 óra = 63 Ft/óra 

 

Szociális segítés számított intézményi térítési díja: 2.881 Ft/fő/óra 

 

B. Személyes gondoskodás 

 

Személyes gondozásra jutó költség 14.113.180 Ft * 72.9% = 10.288.508 Ft 

1 óra személyi gondozásra jutó költség 10.288.508Ft / 3496 óra = 2.943 Ft/óra 

 

Szolgáltatási önköltség személyes gondozás esetén 2.943,- Ft/fő/óra 

 

Intézményi térítési díj számítása 

Éves normatívája: 463.130 Ft/év 

1 óra normatívája: 463.130 Ft/év / 1.452 óra = 320 Ft/óra 

 

Személyes gondoskodás számított intézményi térítési díja: 2.623 Ft/fő/óra 

 

 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS JAVASOLT INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA 

 

Házi segítségnyújtás javasolt intézményi térítési díja 2022. évben:  0,-Ft /óra 

 

 

Nappali ellátás 

 
Személyi juttatások összesen 7.076.679 Ft 

Munkaadókat terhelő járulékok  919.968 Ft 

Egyéb dologi és folyó kiadások 2.940.000 Ft 

ÖSSZESEN 10.936.647Ft 

 
NAPPALI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA 

 

Szolgáltatási önköltség  10.936.647 Ft      
     10.936.647 Ft /249 gondozási nap = 43.922 Ft/nap 

ellátottak száma:     15 fő  

      43.922 Ft/nap /15 fő = 2.928 Ft/fő/nap 

 

1 főre 1 ellátási napra jutó szolgáltatási önköltség   2.928 Ft/fő/nap 

1 főre 1 ellátási napra jutó állami támogatás: 282.630 Ft /  249 nap = 1135 Ft/fő/nap 

 

Nappali szociális ellátás intézményi térítési díja = 1.793 Ft/fő/nap 
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NAPPALI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA 

 

Nappali ellátás javasolt intézményi térítési díja 2022. évben:  0,-Ft/nap 
 

 

Idősek Otthona 

 
Személyi juttatások összesen 59.600.245Ft 

Munkaadókat terhelő járulékok  7.721.000 Ft 

Egyéb dologi és folyó kiadások 29.811.000 Ft 

ÖSSZESEN 97.132.245 Ft 

 
Szolgáltatási önköltség   97.132.245 Ft 
ellátottak száma:     22 fő  

      97.132.245 Ft / 22 fő = 4.415.102 Ft/fő/év 

      4.415.102 Ft /365 nap = 12.096 Ft /fő/nap 

       

1 főre 1 ellátási napra jutó szolgáltatási önköltség  12.096 Ft/fő/nap 

Állami támogatás = 47.061.000 Ft/22 fő/365 nap = 5.860 Ft/fő/nap 
 

Szakosított ellátás önköltségének és állami támogatásának különbözetet                           

= 6.236 Ft/fő/nap 

 

A./ változat 

Idősek Otthona javasolt intézményi térítési díja 187 080Ft/hó 

Intézményi térítési díj napi összege: 6 236,- Ft/nap 

 

B./ változat 

Idősek Otthona javasolt intézményi térítési díja 117 000,- Ft/hó 

Intézményi térítési díj napi összege: 3 900,- Ft/nap 

 

C./változat 

Idősek Otthona javasolt intézményi térítési díja 105 000,- Ft/hó 

Intézményi térítési díj napi összege: 3 500,- Ft/nap 

 

D./változat 

Idősek Otthona javasolt intézményi térítési díja 99 750,- Ft/hó 

Intézményi térítési díj napi összege: 3 325,- Ft/nap 

 

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. 
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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 a rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni 

szíveskedjenek.  

 

A rendelet tervezetet az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

Medgyesegyháza, 2022. április 22. 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (V. 31.) 

önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2021. (VI.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 

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

CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében, a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 62. § (2) 

bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdés f) pontjában 

meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el 

1. § 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2021. (VI. 30.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2021. (VI. 30.) 

önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba. 

 

1. melléklet 

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2021. (VI. 30.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1. és 2.2. pontja helyébe a következő pontok lépnek: 

„2.1. helyben fogyasztással/elvitellel: 700, - Ft/nap 

2.2. házhoz szállítással: 730, - Ft/nap” 
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2. melléklet 

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2021. (VI. 30.) 

önkormányzati rendelet 2. melléklet cím szövege helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Az Idősek Otthona intézményi térítési díja: 0, - Ft/nap” 

 

Medgyesegyháza, 2022. május 25.  

 

 

Kraller József s.k. 

                        polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

dr. Kávássy Leila Viola s.k. 

           jegyző 

 


