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Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2014. (II.07.) önkormányzati rendelete2
a szociális ellátások intézményi térítési díjáról
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő–testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontja 92/B. § (1) bekezdés a)
pontja, 132. § (4) bekezdés d) pontjába kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. Cikk
(1) bekezdés a) pontjában, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §3 (1) Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenntartásában működő
Egyesített Szociális Intézmény Tiszaföldvár szolgáltatási önköltsége alapján a személyes
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként az intézményi térítési díjakat
alapszolgáltatásonként az alábbiak szerint állapítja meg.
(2) Étkeztetés:
a) normál étkeztetés intézményi térítési díja: 535.-Ft/ellátási nap,
b) diétás étkeztetés biztosítása esetén az intézményi térítési díj: 610.-Ft/ellátási nap,
c) gluténmentes étkeztetés biztosítása esetén az intézményi térítési díj: 690.Ft/ellátási nap,
d) ebéd lakásra történő kiszállításának intézményi térítési díja: 55.-Ft/ellátási nap.
(3) Házi segítségnyújtás:
a) személyi gondozás intézményi térítési díja: 210.-Ft/gondozási óra,
b) szociális segítés intézményi térítési díja: 215.-Ft/gondozási óra.
(4) Idősek nappali ellátása:
a) intézményi térítési díja: 300.- Ft/ellátási nap,
b) nappali ellátás és ott étkezés (normál) intézményi térítési díja: 835.-Ft/ellátási nap,
c) nappali ellátás és ott étkezés (diétás) intézményi térítési díja: 910.-Ft/ellátási nap,
d) nappali ellátás és ott étkezés (gluténmentes) intézményi térítési díja: 990.Ft/ellátási nap.

(5) Demens személyek nappali ellátása:
a) napközbeni tartózkodás esetében:az intézményi térítési díj: 780 Ft.-/ellátási nap,
b) nappali ellátás és ott étkezés (normál) intézményi térítési díja: 1.315.-Ft/ellátási nap.
c) nappali ellátás és ott étkezés (diétás) intézményi térítési díja: 1.390.-Ft/ellátási nap.
d) nappali ellátás és ott étkezés (gluténmentes) intézményi térítési díja: 1.470.Ft/ellátási nap.
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Módosította az 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet 2018. február 10-i hatállyal, valamint módosította az 1/2017. (I.20.)
önkormányzati rendelet 2017. február 1-i hatállyal, valamint módosította az 1/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet 2016.
február 15-i hatállyal, valamint módosította a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 2015. március 1-i hatállyal, valamint
módosította a 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 2015. január 1-i hatállyal.
3
Módosította az 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet 2018. február 10-i hatállyal, valamint módosította az 1/2017. (I.20.)
önkormányzati rendelet 2017. február 1-i hatállyal, valamint módosította az 1/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet 2016.
február 15-i hatállyal, valamint módosította a 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 2015. január 1-i hatállyal.
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2 §4 (1)5 Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenntartásában működő
Egyesített Szociális Intézmény Tiszaföldvár szolgáltatási önköltség alapján az intézményi
térítési díjának havi és napi összegét a szakosított ellátás (Idősek Otthona) vonatkozásában az
alábbiak szerint állapítja meg:
Intézményi térítési díj havi összege: 93.000.-Ft azaz 3.100.-Ft/ellátási nap.
(2) A belépési hozzájárulás mértéke emelt színvonalú elhelyezési körülményeket biztosító
elhelyezés esetén: 2.000.000.-Ft.
3. § (1) Szociális étkeztetésre jogosult, aki szociálisan rászorult. Szociálisan rászorulónak kell
tekinteni azokat, akik önmaguk illetve eltartottjaik részére a napi egyszeri melegételt tartósan
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:
-

koruk,
egészségi állapotuk,
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
hajléktalanságuk miatt.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szociális rászorultság fennállásának igazolására a
következő iratokat kell a kérelemhez mellékelni:
a) az életkor igazolására alkalmas okmány másolatát,
b) háziorvos igazolását az egészségi állapotról,
c) pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleményt,
d) fogyatékosság esetén az ellátás megállapítását illetve folyósítását igazoló határozatot,
vagy más okiratot.
4. § E rendelet 1. melléklete tartalmazza a számított térítési díjak, illetve az intézményi térítési
díjak kiszámításának módjait.
5. §. E rendelet 2014. február 15. napján lép hatályba.
6. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvbe ütköző
rendelkezéseket nem tartalmaz.
7. § Hatályát veszti Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 55/2003. (XII.30.) ÖR. számú
rendelete.
Tiszaföldvár, 2014. február 5.

Hegedűs István s.k.
polgármester

Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin s.k.
címzetes főjegyző
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Módosította az 1/2017. (I.20.) önkormányzati rendelet 2017. február 1-i hatállyal, valamint módosította az 1/2016. (II.01.)
önkormányzati rendelet 2016. február 15-i hatállyal, valamint módosította a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 2015.
március 1-i hatállyal.
5
Módosította az 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet 2018. február 10-i hatállyal.
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Egységes szerkezetbe foglalva a módosítást tartalmazó 1/2018. (I.26.) önkormányzati
rendelettel 2018. február 10-i hatállyal.

Tiszaföldvár, 2018. január 26.

Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin
címzetes főjegyző jogkörében eljárva:

dr. Csala István s.k.
aljegyző
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1. melléklet6 1. oldal a 3/2014. (II.07.) önkormányzati rendelethez
A személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátások intézményi térítési díjai meghatározásának
módszertana 2018. évre
„1. Szociális étkeztetés:
1.1. Normál étkezés
Az intézményi térítési díj összege a szolgáltatási önköltséget figyelembe véve:
Ebéd bruttó eladási ára: 755.-Ft/adag
Ellátásban részesül: 42 fő
Étkezési napok száma: 251 nap
Szolgáltatási önköltség (vásárolt élelmezés költsége)
755x42főx251 nap = 7.959.210.-Ft/év
1 főre jutó szolgáltatási önköltség:
7.959.210.-Ft : 42fő = 189.505.-Ft/év
189.505-Ft : 251 nap = 755.-Ft/ellátási nap
Az intézményi térítési díj összege a központi költségvetési törvényben biztosított támogatást figyelembe
véve:
Központi költségvetési törvényben biztosított támogatás: 55.360.-Ft/fő/év
Ténylegesen jelentkező kiadás a szolgáltatási önköltséghez nyújtott állami támogatást figyelembe véve:
A szolgáltatási önköltség és a központi költségvetési törvényben biztosított támogatás különbözete:
189.505.-Ft-55.360.-Ft = 134.145.-Ft/év
1 nap/1 főre eső térítési díj összege:
134.145.-Ft :251 nap = 534,4.-Ft/ ellátási nap~535.-Ft
Javasolt intézményi térítési díj: 535.-Ft/ellátási nap
1.2. Diétás étkezés biztosítása estén:
Az intézményi térítési díj összege a szolgáltatási önköltséget figyelembe véve:
Ebéd bruttó eladási ára: 830.-Ft
Ellátást igénylő száma: 1 fő
Étkezési napok száma: 251 nap
Szolgáltatási önköltség (vásárolt élelmezés költsége)
830.-Ft x 1 fő x 251 nap = 208.330.-Ft/év
1 főre jutó szolgáltatási önköltség: 208.330.-Ft
208.330.-Ft :251 nap= 830.-Ft/ellátási nap
Az intézményi térítési díj összege a központi költségvetési törvényben biztosított támogatás figyelembe
vételével:
Költségvetési támogatás összege: 55.360.-Ft/fő/év
Ténylegesen jelentkező kiadás a szolgáltatási önköltséghez nyújtott állami támogatást figyelembe véve:
A szolgáltatási önköltség és a központi költségvetési törvényben biztosított támogatás különbözete:
208.330.-Ft-55.360.-Ft=152.970.-Ft/év
152.970.-Ft : 251 nap = 609,4-Ft/ellátási nap~610.-Ft
Javasolt intézményi térítési díj: 610.-Ft/ ellátási nap
1.3. Gluténmentes étkezés biztosítása estén:
Az intézményi térítési díj összege a szolgáltatási önköltséget figyelembe véve:
Ebéd bruttó eladási ára: 910.-Ft
Ellátást igénylő száma: 1 fő
Étkezési napok száma: 251 nap
Szolgáltatási önköltség (vásárolt élelmezés költsége)
910.-Ft x 1 fő x 251 nap = 228.410.-Ft/év
1 főre jutó szolgáltatási önköltség: 228.410.-Ft
228.410.-Ft : 251 nap = 910.-Ft/ellátási nap

6

Módosította az 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet 2018. február 10-i hatállyal, valamint módosította az 1/2017. (I.20.)
önkormányzati rendelet 2017. február 1-i hatállyal, valamint módosította az 1/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet 2016.
február 15-i hatállyal, valamint módosította a 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 2015. január 1-i hatállyal.
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1. melléklet 2. oldal a 3/2014. (II.07.) önkormányzati rendelethez

Az intézményi térítési díj összege a központi költségvetési törvényben biztosított támogatás
figyelembe vételével:
Költségvetési támogatás összege: 55.360.-Ft/fő/év
Ténylegesen jelentkező kiadás a szolgáltatási önköltséghez nyújtott állami támogatást figyelembe véve:
Önköltség és a központi költségvetési törvényben biztosított támogatás különbözete:
228.410.-Ft - 55.360.-Ft=173.050.-Ft/év
173.050.-Ft : 251 nap= 689,4.- Ft/ellátási nap
1nap/ 1 főre eső összeg: 689,4.-Ft/ellátási nap~690.-Ft
Javasolt intézményi térítési díj: 690.-Ft/ ellátási nap
1.4. Lakásra történő kiszállításért fizetendő térítési díj:
Szolgáltatási önköltség (ebédhordók tiszteletdíja: 5 x 10.000.-Ft x 12 hó)
600.000.-Ft/év
Ellátottak száma: 42 fő
1 főre eső költség:
600.000.-Ft : 42 fő = 14.285,7.-Ft
1 ellátási nap/ 1 főre eső költség:
14.285,7.-Ft : 251 nap = 56,9.-Ft~55.-Ft
Javasolt térítési díj: 55.-Ft.

2. Nappali ellátás
2.1.Idősek nappali ellátása:
Szolgáltatási önköltség: 1.209.000.-Ft/év (dologi) + 2.207.000.-Ft/év (1 fő szakdolgozó bére) +
440.000.-Ft (munkaadót terhelő járulék) = 3.856.000.-Ft/év
Központi költségvetési törvényben biztosított támogatás: 109.000,-Ft/év/fő
Ellátottak száma: 5 fő
Ellátási napok száma: 251 nap
Szolgáltatási költség 1 főre eső összege:
3.856.000.-Ft: 5 fő = 771.200.-Ft/év
771.200.-Ft : 251 ellátási nap = 3.072,5.-Ft/ellátási nap~3.075.-Ft
Az intézményi térítési díj összege a központi költségvetési törvényben biztosított támogatás
figyelembe vételével:
Önköltség és a központi költségvetési törvényben biztosított támogatás különbözete:
771.200.-Ft – 109.000.-Ft = 662.200.-Ft/fő /év

1 ellátási napra eső különbözet összege:
662.200.-Ft : 251 nap = 2.638,2.-Ft/ ellátási nap~2.640.-Ft
Javasolt intézményi térítési díj 300.-Ft/fő/ellátási nap
Nappali ellátás szociális étkezéssel (normál) együtt javasolt térítési díj összege: 835.-Ft
(Szociális étkeztetés térítési díja: 535.-Ft, a nappali ellátás térítési díja 300.-Ft/nap)
Nappali ellátás szociális étkezéssel (diétás) együtt javasolt térítési díj összege: 910.-Ft
(Szociális étkeztetés térítési díja: 610.-Ft, a nappali ellátás térítési díja 300.-Ft/nap)
Nappali ellátás szociális étkezéssel (gluténmentes) együtt javasolt térítési díj összege: 990.-Ft
(Szociális étkeztetés térítési díja: 690.-Ft, a nappali ellátás térítési díja 300.-Ft/nap)
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1. melléklet 3. oldal a 3/2014. (II.07.) önkormányzati rendelethez

2.2.Demens személyek nappali ellátása:
Szolgáltatási önköltség: 847.000.-Ft (dologi)+ 2.207.000.-Ft (1 fő szakdolgozó bére) + 440.000.-Ft
(munkaadót terhelő járulék) = 3.494.000.-Ft/év
Központi költségvetési törvényben biztosított támogatás: 500.000.-Ft/év/fő
Ellátottak száma: 3 fő
Ellátási napok száma: 251 nap
Szolgáltatási költség 1 főre eső összege:
3.494.000.-Ft : 3 fő = 1.164.666,6-Ft/év
1.164.666,6.-Ft :251 nap = 4.640,1.-Ft~4.640.-Ft/ellátási nap
Az intézményi térítési díj összege a központi költségvetési törvényben biztosított támogatás
figyelembe vételével:
Önköltség és a központi költségvetési törvényben biztosított támogatás különbözete:
1.164.666,6.-Ft – 500.000.-Ft = 664.666,6.- Ft/fő /év

1 ellátási napra eső különbözet összege:
664.666,6.-Ft : 251 nap = 2.648,07.-Ft/ellátási nap~2.650.-Ft/ellátási nap
Javasolt térítési díj összege: 835.-Ft/fő/ellátási nap
Nappali ellátás szociális étkeztetéssel (normál) együtt javasolt térítési díj összege: 1.370.Ft/fő/ellátási nap
(szociális étkeztetés térítési díja: 535.-Ft, a nappali ellátás térítési díja 835.-Ft/nap).
Nappali ellátás szociális étkeztetéssel (diétás)együtt javasolt térítési díj összege: 1.445.Ft/fő/ellátási nap
(szociális étkeztetés térítési díja: 610.-Ft, a nappali ellátás térítési díja 835.-Ft/nap).
Nappali ellátás szociális étkeztetéssel (gluténmentes) együtt javasolt térítési díj összege: 1.525.Ft/fő/ellátási nap
(szociális étkeztetés térítési díja: 690.-Ft, a nappali ellátás térítési díja 835.-Ft/nap).
3. Házi segítségnyújtás
Szolgáltatási önköltség = 285.000.-Ft (dologi)+ 15.446.000.-Ft (7 fő szakdolgozó bére) + 3.073.000.Ft (munkaadót terhelő járulék) = 18.804.000.-Ft/év
Gondozási órák száma szociális segítés esetén : 251 nap x 8 óra = 2.008 óra
Gondozási órák száma személyi gondozás esetén : 252 nap x 8 óra = 2.016 óra
1 főre eső szolgáltatási önköltség házi segítségnyújtás esetén (44 fő ellátott) :
18.804.000.-Ft :44 fő ellátott = 427.363,6-Ft/év/fő~427.365.-Ft/év/fő
1 főre eső szolgáltatási önköltség szociális segítés esetén :
1 gondozási órára eső összeg: 427.365.-Ft :2.008 óra = 212,8.-Ft~215.-Ft/óra
1 főre eső szolgáltatási önköltség személyi gondozás esetén :
1 gondozási órára eső összeg: 427.365.-Ft :2.016 óra = 211,9.-Ft~210.-Ft/óra
Központi költségvetési törvényben biztosított támogatás összege:
Szociális segítés: 25.000.-Ft/fő/év
Személyi gondozás: 210.000.-Ft/fő/év
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1. melléklet 4. oldal a 3/2014. (II.07.) önkormányzati rendelethez

Ténylegesen jelentkező kiadás a szolgáltatási önköltséghez nyújtott állami támogatást
figyelembe véve:
Szociális segítés esetén:
Szolgáltatási önköltség és a központi költségvetési törvényben biztosított támogatás különbözete:
427.365.-Ft - 25.000.-Ft = 402.365.-Ft/fő/év
1 gondozási órára eső különbözet összege:
402.365.-Ft : 2008 gondozási óra = 200,3-Ft/óra~200.-Ft/óra
Személyi gondozás esetén:
Szolgáltatási önköltség és a központi költségvetési törvényben biztosított támogatás különbözete:
427.365.-Ft-210.000.-Ft = 217.365.-Ft/fő/év
1 gondozási órára eső különbözet összege:
217.365.-Ft : 2016 gondozási óra = 107,8.-Ft/óra~110.-Ft

Szociális segítés térítési díjának javasolt összege: 215.-Ft/óra
Személyi gondozás térítési díjának javasolt összege: 210.-Ft/óra

4. Idősek bentlakásos ápoló, gondozó otthona:
Szolgáltatási önköltség = 55.812.000.-Ft (dologi)+ 58.414.000.-Ft (dolgozó bére) + 14.000.000.-Ft
(munkaadót terhelő járulék) = 128.226.000.-Ft/év
Ellátásban részesülők száma: 48 fő
Gondozási hónapok száma: 12
Gondozási napok száma: 365
1 főre jutó szolgáltatási önköltség: 128.226.000.-Ft : 48 fő = 2.671.375.-Ft/fő/év
Szolgáltatási önköltség 1 fő/hóra jutó összege:
2.671.375.-Ft : 12 hó = 222.614,5.-Ft/hó
Szolgáltatási önköltség egy napra jutó összege:
222.614,5.-Ft : 30 nap = 7.420,4.-Ft~7.420.-Ft/nap
Javasolt havi térítési díj összege: 93.000.-Ft
Javasolt napi térítési díj összege: 3.100.-Ft

5. Emelt színvonalú bentlakásos ellátás során:
Az Szt. 117/C. § (2) bekezdése alapján a belépési hozzájárulás legmagasabb összege 8.000.000.-Ft.
Javasolt belépési hozzájárulás összege: 2.000.000.-Ft.
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Általános indokolás

A szociális ellátások intézményi térítési díjának és az ellátottak személyi térítési díjának
megállapításáról – a jelenleg hatályban levő – 55/2003. (XIII. 30.) önkormányzati rendelet
tartalmaz rendelkezéseket.
A helyi rendelet felülvizsgálatát különösen az indokolja, hogy a szociális igazgatásról szóló
1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) egyes rendelkezései, valamint az intézményi illetve
a személyi térítési díjak megállapításának végrehajtása tárgyában kiadott rendeletek többszöri
módosításon mentek keresztül. A magasabb szintű jogszabályok folyamatos változásaira, és
ennek alapján a rendeletünk folyamatos módosítására az áttekinthetőség és az eredményes
jogalkalmazás miatt pedig új rendelet megalkotás vált szükségessé.

Részletes indokolás
Az Szt. a 92. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott tárgykörök vonatkozásában felhatalmazta
az önkormányzatokat rendeletalkotásra. A képviselő-testületek rendeletalkotási szabadsága
azonban ezen tárgykörök szabályozásának vonatkozásában sem korlátlan, mert az Szt. és
végrehajtási rendeleteiben foglalt kógens rendelkezésektől eltérő szabályozást nem
alkothatnak. A törvényi felhatalmazás kizárólag az Szt. rendelkezéseit kiegészítő – a törvényi
rendelkezések gyakorlati alkalmazhatóságát, végrehajtását elősegítő – rendeleti szabályozás
megalkotására terjed ki.
1-2. §
A települési önkormányzatok által biztosított alapszolgáltatások vonatkozásában az alábbi
tárgykörökről kell rendelkezni:
• a személyes gondoskodásért fizetendő intézményi térítési díjak mértéke, a fizetésre
kötelezettek köre.
A fentiek alapján az alábbi alap- és szakosított szociális ellátási formák vonatkozásában került
meghatározásra a számított és a tényleges intézményi térítési díja:
• alapellátás:
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás,
- családsegítés,
- nappali ellátás,
•

szakosított ellátási forma:
- ápolást, gondozást nyújtó intézmény – Idősek Otthona

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (továbbiakban:
intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló
törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének különbözete. Az Egyesített
Szociális Intézmény által készített részletes számítások alapján kerültek meghatározásra az
egyes szolgáltatásokért fizetendő intézményi térítési díjak.
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A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi törvény 2007. december 31én hatályos 117/B. § (1) bekezdése alapján a külön jogszabályban meghatározott, az átlagot
jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító tartós
bentlakásos intézményben a személyi térítési díj mellett az intézményi elhelyezésekor
egyszeri hozzájárulás, vagy az intézményi ellátás során személyi térítési díj pótlék is kérhető.
Az egyszeri hozzájárulás összege az emelt színvonalú bentlakásos ellátás jogcímen egy
ellátott után járó tárgyévi normatív állami támogatás hétszeresét, a személyi térítési díj pótlék
a havi intézményi térítési díj kétszeresét nem haladja meg. Ezen szempontok alapján
megállapításra került az egyszeri hozzájárulás mértéke.

3. §
Szt. 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a szociálisétkeztetés
jogosultsági feltételeiről is rendelkeztünk. Meghatározásra kerültek a jogosultsági feltételek,
illetve a jogosultságot meghatározó dokumentumok.
4-5. §
A tervezet szerint a rendelet 2014. február 15. napján lép hatályba, egyidejűleg az érvényes
rendelet és annak hatályos módosításai hatályukat vesztik.
6. §
A rendelet-tervezet . §-a jogharmonizációs záradékot tartalmaz, mi szerint a rendelet-tervezet
a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvbe ütköző rendelkezést nem
tartalmaz.
Melléklet
A rendelet melléklete tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított
intézményi térítési díjak meghatározásának módszertanát.
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Előzetes hatásvizsgálat
1. A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
Magyarország 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény
tartalmazza a központi költségvetés által a települési önkormányzattok fenntartásában
működő szociális intézmények finanszírozását.
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díját a
szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás
egy főre jutó összegének különbözete alapján kell meghatározni.
A személyi térítési díjakból származó bevételek az intézmény költségvetésének meghatározó
részét képezik. A térítési díjak emelésének következtében minimális bevétel növekedés
várható, amely a megfelelő ellátási színvonal megtartása érdekében szükségszerű.
Figyelembe kell venni azonban a tervezéskor szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) szabályait, ami a kötelezett által fizetendő
térítési díjak (személyi térítési díj) mértékét maximálja. A személyi térítési díj nem haladhatja
meg az ellátott jövedelmének:
•
•
•
•
•
•

étkeztetés esetében a 30 % -át
házi segítségnyújtás esetében 25 %-át
házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak 30 %-át
nappali ellátás esetében 15 %-át
nappali ellátás és ott étkezés esetén 30%-át
tartós bentlakásos intézmény esetén 80 %-át.

A szociális alapszolgáltatások térítési díjai:
Étkeztetés esetében csak a vásárolt élelmezés költsége terheli az ellátottat. Itt a számított és
javasolt térítési díj összege azonos.
Az ebéd házhoz történő kiszállítását tiszteletdíjas gondozók végzik Költségként csak a
tiszteletdíj kerül elszámolásra. Itt a számított és javasolt térítési díj összege azonos.
A étkeztetésre az intézmény 2014. év vonatkozásában 7.875.376.-Ft-ot tervezett bevételként,
még ebéd kiszállításáért fizetendő térítési díjra az intézmény 2014. év vonatkozásában
669.166.-Ft-ot.
Nappali ellátás ( Idősek Klubja) igénybevevői a területi alapszolgáltatás legkedvezőtlenebb
szociális státuszú ellátottjai, mélyszegénységben élő, pszichésen labilis, személyiségükben
destruálódott csoportja. A klub szolgáltatásinak igénybevétele mellett valamennyien
étkezésben is részesülnek, de sajnos anyagi lehetőségeik még az ebéd napi, rendszeres
igénybevételét is korlátozzák A klubban fizetendő tartózkodási díj emelése esetén már magát
a klub szolgáltatásokat sem tudják igénybe venni kedvezőtlen jövedelmi helyzetük miatt.
Amennyiben az ellátottak száma még jobban lecsökkenne, az állami támogatás csökkenését
vonná mag után, így még magasabb intézményi térítési díjak lennének. A jelenlegi
szolgáltatást igénybevevők illetve a leendő ellátottak miatt a napi 930.-Ft-os intézményi
térítési díj helyett a korábban meghatározott 50.-Ft/nap intézményi térítési díj megtartása az
indokolt. Ezen szolgáltatási formához a fenntartónak költségvetésében, ahhoz, hogy az
intézmény működni tudjon kiegészítő támogatást kell biztosítania.
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Az idősek nappali ellátására a az intézmény 2014. év vonatkozásában 68.523.-Ft-ot tervezett
bevételként.
A házi segítségnyújtást igénybevevők esetében a gondozást végző gondozónők bére jelenik
meg költségelemként. A számított gondozási óradíj 130.-Ft, melynek megfizetése az ellátottak
részéről jövedelmi viszonyaik alapján biztosított.
A házi segítségnyújtásra az intézmény 2014. év vonatkozásában 1.392.297.-Ft-ot tervezett
bevételként.
Idősek bentlakásos ápoló, gondozó otthona: ezen szociális szakellátás nem kötelező feladata
az önkormányzatnak. Az idősek otthona azonban a szociális ellátó rendszer szerves részét
képezi. Az alapszolgáltatáson túl jelentkező gondozási, ellátási igényeket elégíti ki főleg a
helyben lakók számára. A szolgáltatás folyamatos nyújtása biztonságérzetet ad az
ellátottaknak hosszú távra. A javasolt intézményi térítési díjak megállapításánál az alábbi
szempontok kerültek figyelembe vételre.
Az 50 fő ellátást igénybe vevő havi átlagjövedelme és az önkéntesen térítési díj fizetését
vállaló hozzátartozók terhelhetőségét figyelembe véve biztonsággal a havi 83.000.-Ft/hó/fő
térítési díjjal realizálható a ténylegesen teljesíthető térítési díj bevétel.
Az ellátottak jövedelme alapján az éves 48 fős ellátotti átlagot figyelembe véve az alábbi
jövedelmi kategóriák állíthatók fel:
• 17 fő saját jövedelme alapján képes teljesíteni (átlag jövedelem 99.043.-Ft)
• 26 fő önkéntes hozzátartozói kötelezettségvállalás mellett teljesít
• 5 fő átlagjövedelme miatt (64.000.-Ft) eleve nem tudja teljesíteni a teljes összegű
kifizetést.
Emelt színvonalú ellátás esetén a javasolt intézményi térítési díj mértéke megegyezik az
átlagos ellátás nyújtását igénybe vevő a esetén megállapított intézményi térítési díjjal, mivel
az ellátottak ugyan olyan szolgáltatásban részesülnek.
Az idősek bentlakásos otthona vonatkozásában az intézmény 2014. évre 46.771.000-Ft-ot
tervezett bevételként.
Emelt színvonalú bentlakásos ellátás igénybevételekor fizetendő egyszeri hozzájárulás
Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi CXCVII. törvény 38. §
(11) bekezdése rendelkezi arról, hogy az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési
körülményeket és szolgáltatásokat biztosító tartós bentlakásos intézményre vonatkozó
szabályok hatályon kívül helyezése alapján 2008. január 1-jétől új emelt szintű intézményre
illetve férőhelybővítés esetén új emelt szintű férőhelyre nem lehet működési engedélyt kiadni.
Ezt az időpontot követően az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és
szolgáltatásokat biztosító tartós bentlakásos intézményekre, illetve az emelt szintű
férőhelyekre a 2007. december 31-én hatályos szabályokat kell alkalmazni.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi törvény 2007. december 31én hatályos 117/B. § (1) bekezdése alapján a külön jogszabályban meghatározott, az átlagot
jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító tartós
bentlakásos intézményben a személyi térítési díjat mellett az intézményi elhelyezésekor
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egyszeri hozzájárulás, vagy az intézményi ellátás során személyi térítési díj pótlék is kérhető.
Az egyszeri hozzájárulás összege az emelt színvonalú bentlakásos ellátás jogcímen egy
ellátott után járó tárgyévi normatív állami támogatás hétszeresét, a személyi térítési díj pótlék
a havi intézményi térítési díj kétszeresét nem haladja meg.
A kiszámított állami hozzájárulást figyelembe véve az egyszeri hozzájárulást a maximálisan
megállapítható 889.910.-Ft/fő-ben került meghatározásra.
2. A rendelet-tervezet környezeti és egészségi következményei
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
3. A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása
A módosítás miatt szükséges valamennyi ellátott értesíteni az általa fizetendő személyi térítési
díjról, figyelemmel az Szt. azon rendelkezésére, hogy ha az ellátott a személyi térítési díj
összegét vitatja, illetve annak csökkentését illetve elengedését kéri az értesítés kézhezvételétől
számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következménye oly módon határozható meg, hogy az önkormányzatnak az Szt.-ben lévő
felhatalmazása alapján fennáll a végrehajtási szabályok tekintetében a jogalkotási
kötelezettsége.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi szervezeti és pénzügyi
feltételek
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi , szervezeti és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
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Tiszaföldvár Város Polgármestere
5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.
Tel: 56/470-017., Fax: 56/470-001.
Előterjesztés
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. február 05 -én
tartandó ülésére a szociális ellátások intézményi térítési díjáról szóló
………./2014. (……….) önkormányzati rendelettervezethez
Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális ellátások biztosítása kiemelt jelentőségű terület, melynek folyamatos
korszerűsítése, jobbítása fontos jogalkotói feladatot jelent a jogalkotási hierarchia minden
szintjén. Ennek következtében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (továbbiakban: Szt.) szabályai az elmúlt 20 évben számos alkalommal
módosultak. Tekintettel a magasabb szintű jogszabályok folyamatos változásaira, és ennek
alapján rendeleteink folyamatos módosítására, az áttekinthetőség és az eredményes
jogalkalmazás érdekében indokolttá vált a többször módosított helyi rendeletünk hatályon
kívül helyezése, és új rendelet megalkotása.
Az Szt. felhatalmazása alapján a személyes gondoskodást nyújtó önkormányzat rendeletben
szabályozza :
• az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit,
• az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem
benyújtásának módját,
• az ellátás megszűnésének eseteit és módjait
• a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a térítési díja
csökkentésének, illetve elengedésének eseteit,
• az étkeztetés jogosultsági feltételeinek részletes szabályait.
Az Szt. felhatalmazása alapján az egyes helyi szociális ellátási formákról és szociális
szolgáltatásokról szóló 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendeletben kerültek szabályozásra
a személyes gondoskodás formái, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
igénybevételének módja, az intézményi jogiszony megszűnésére és megszüntetésére, az
ellátottal kötendő megállapodásra, illetve a tartós bentlakásos intézményben intézményi
jogviszonyban állók jogainak és érdekeinek érvényesítését elősegítő érdek-képviseleti fórum
működésének szabályai, a Szociálpolitikai Kerekasztal működésére vonatkozó előírások.
Az önkormányzat által biztosított szociális ellátások és szociális szolgáltatások után
megállapított intézményi térítési díjakat, az étkeztetésre vonatkozó szabályokat jelenleg a
szociális ellátások intézményi térítési díjának és az ellátottak személyi térítési díjának
megállapításáról szóló 55/2003. évi (XII.30.) ÖR számú rendelet (továbbiakban: ÖR.)
tartalmazza. A bekövetkezett jogszabályi változások valamint többszöri módosítások miatt,
indokolttá vált a több mint 10 éves rendelet felülvizsgálata illetve egy új rendelet
megalkotása.
Az intézményi térítési díjakat szolgáltatásonként kell meghatározni, valamint a szakosított
ellátást nyújtó időskorúak ápoló-gondozó otthona esetében a 3 férőhelyen biztosított emelt
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színvonalú bentlakásos ellátás nyújtó férőhelyek vonatkozásában az egyszeri hozzájárulás
mértékét is meg kell állapítani. Rendelkezni szükséges továbbá az Szt. 132. § (4) bekezdés d)
pontja alapján a szociálisétkeztetés jogosultsági feltételeiről.
Előterjesztésem melléklete az Egyesített Szociális Intézményvezetőjének kimutatása, amely
szociális szolgáltatásonként részletes költségszámításokon alapuló javaslatot tartalmaz az új
intézményi térítési díjak megállapítása vonatkozásában.
A dereguláció elve szerint a rendelet-tervezet megfelel annak a követelménynek, hogy helyi
szinten kizárólag az kerüljön szabályozásra, amire magasabb szintű jogszabály felhatalmazást
ad. Ennek eredményeképpen azon helyi rendelkezéseket, melyre vonatkozóan törvény vagy
kormányrendelet szabályozást tartalmaz, a helyi rendeletben nem szerepeltettük.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009
(XII.14.) IRM rendelet szabályainak - figyelembe vételével készült el a szociális ellátások
intézményi térítési díjáról szóló önkormányzati rendelettervezet, annak általános és részletes
indokolása, mely előterjesztésem mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem megvitatására és a rendelettervezet
elfogadására.

Tiszaföldvár, 2014. január 29.

Hegedűs István s.k.
polgármester
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37/2014.(XII.19.)

Általános indokolás
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások
intézményi térítési díjáról szóló
3/2014. (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzat által biztosított szociális ellátások és szociális szolgáltatások után
megállapított intézményi térítési díjakat a szociális ellátások intézményi térítési díjáról szóló
3/2014. (II.07.) önkormányzati rendelet tartalmazza
Az intézményi térítési díjakat - integrált intézmény esetében is - szolgáltatásonként kell
meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában
történő megosztásával.
Azon szolgáltatási típusok esetében ahol az étkezési nyersanyagnorma a szolgáltatási
önköltség része, a térítési díjak felülvizsgálatát el kell végezni.

Részletes indokolás
Az Szt. a 92. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott tárgykörök vonatkozásában felhatalmazta
az önkormányzatokat rendeletalkotásra.
A települési önkormányzatok által biztosított alapszolgáltatások vonatkozásában az alábbi
tárgykörökről kell rendelkezni:
•

a személyes gondoskodásért fizetendő intézményi térítési díjak mértékét, a fizetésre
kötelezettek körét, a személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének esetei
és módja,

A nyersanyagnorma változásából illetve az új alapszolgáltatás elindításából adódóan
fenntartó által az alábbi szociális alap ellátási formák vonatkozásában kell az intézményi
térítési díjat kiszámítani:
• étkeztetés
• idősek és demensek nappali ellátása.
A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján kell meghatározni, a
szolgáltatási önköltséget évente egy alkalommal lehet korrigálni, ha azt a tárgyidőszaki
folyamatok indokolják. A fenntartó az intézményi térítési díjat a dokumentált térítési díjnál
alacsonyabb összegben is meghatározhatja. A demens nappali ellátás vonatkozásában a
térítési díjak tervezésénél az 5 férőhely vonatkozásában 2 fő részvételének figyelembe
vételével kerültek meghatározásra.

Hatályba lépésre vonatkozó rendelkezések
A tervezet szerint a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.
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Előzetes hatásvizsgálat
1. A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díját a
szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás
egy főre jutó összegének különbözete alapján kell meghatározni.
A személyi térítési díjakból származó bevételek az intézmény költségvetésének meghatározó
részét képezik. A térítési díjakból emelésének következtében minimális bevétel növekedés
várható, mely a megfelelő ellátási színvonal megtartása érdekében szükségszerű.
Figyelembe kell venni azonban a tervezéskor szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) szabályait, ami a kötelezett által fizetendő
térítési díj (személyi térítési díja) mértékét maximálja. A személyi térítési díj nem haladhatja
meg az ellátott jövedelmének:
• étkeztetés esetében a 30 % -át
• házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak 30 %-át
• nappali ellátás esetében 15 %-át
• nappali ellátás és ott étkezés esetén 30%-át
A szociális alapszolgáltatások kötelezően ellátandó feladatai az önkormányzatnak.
Étkeztetés esetében csak a vásárolt élelmezés költsége terheli az ellátottat. Itt a számított és
javasolt térítési díj összege azonos.
Az ebéd házhoz történő kiszállítását tiszteletdíjas gondozók végzik itt költségként csak az
ebédhordók tiszteletdíja kerül meghatározásra. Itt a számított és javasolt térítési díj összege
szintén azonos.
Nappali ellátás ( Idősek Klubja) igénybevevői a területi alapszolgáltatás legkedvezőtlenebb
szociális státuszú ellátottjai, mélyszegénységben élő, pszichésen labilis, személyiségükben
destruálódott csoportja. A klub szolgáltatásinak igénybevétele mellett valamennyien
étkezésben is részesülnek. Itt a számított és javasolt térítési díj összege ugyancsak azonos.
A demens személyek ellátása során a működési költségek nagyobb részét a jogszabályban
előírt szakmai létszám tervezett bér és járulékainak költsége teszi ki. Itt a számított és javasolt
térítési díj összege eltérő. Az intézményvezető javaslata alapján térítési díj mértékének
alacsonyabb összegben történő meghatározása indokolt az ellátottak szociális körülményei
miatt.
2. A rendelet-tervezet környezeti és egészségi következményei
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
3. A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása
A módosítás miatt szükséges valamennyi ellátottat értesíteni az általa fizetendő személyi
térítési díjról, figyelemmel az Szt. azon rendelkezésére, hogy ha az ellátott a személyi térítési
díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését illetve elengedését kéri az értesítés
kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
17 / 38

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások
intézményi térítési díjáról

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következménye oly módon határozható meg, hogy az önkormányzatnak az Szt.-ben lévő
felhatalmazása alapján fennáll a végrehajtási szabályok tekintetében a jogalkotási
kötelezettsége, továbbá a magasabb szintű jogszabályoknak való megfeleltetés érdekében a
folyamatos felülvizsgálata. Ennek elmaradása esetén az önkormányzat mulasztásos
jogszabálysértést követne el.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi szervezeti és pénzügyi
feltételek
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi , szervezeti és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
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Tiszaföldvár Város Polgármestere
5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.
Tel: 56/470-017., Fax: 56/470-001.
Előterjesztés
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. december 18-án
tartandó ülésére a Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális
ellátások intézményi térítési díjáról szóló 3/2014. (II.07.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!

A szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást az állam, valamint az
önkormányzatok biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális
alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 86. §-a szabályozza, hogy a
települési önkormányzat milyen típusú szolgáltatásokat köteles biztosítani.
A települési önkormányzat köteles biztosítani: étkeztetést, házi segítségnyújtást,
családsegítést, valamint állandó lakosainak számától függően idősek nappali ellátását.
Amennyiben tízezer főnél több állandó lakos él köteles az idősek nappali ellátás mellett
fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, demens betegek nappali
intézményi ellátását megszervezni.
A településen működő Idősek Klubjának telephely áthelyezése folyamatban van a
Tiszaföldvár, Mártírok út 86. szám alá a volt általános iskola épületébe. Az épület
adottságaiból adódóan lehetőség nyílik törvényi kötelezettségünknek eleget téve a nappali
ellátás szolgáltatásainak bővítésére is. A szolgáltatások egymásra épülése, illetve az
intézményvezető igényfelmérése alapján a jelenleg már működő alapszolgáltatásokon kívül a
demens személyek nappali ellátásának bevezetése a legindokoltabb.
A demens személyek nappali ellátása a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által
befogadott demencia centrum, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy
pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével
rendelkező személyeket látja el.
A demens személyek nappali ellátása megszervezhető önálló intézményi formában, illetve
más nappali ellátás részeként.
A demens személyek nappali ellátására - ideértve a más nappali ellátás részeként
megszervezett formát is - a nappali ellátásra vonatkozó szabályokat az alábbi eltérésekkel kell
alkalmazni:
a) egyéni és csoportos foglalkozásokat napi rendszerességgel kell szervezni,
b) a demens személy egyéni gondozási tervét a demencia centrum szakvéleménye és a
szociális, mentálhigiénés munkatárs állapotfelmérése alapján kell elkészíteni,
c) a gondozói felügyeletet a nyitvatartási idő alatt folyamatosan biztosítani kell.
Az önkormányzat által biztosított szociális ellátások és szociális szolgáltatások után
megállapított intézményi térítési díjakat a szociális ellátások intézményi térítési díjáról szóló
3/2014. (II.07.) önkormányzati rendelete tartalmazza.
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Az intézményi térítési díjakat - integrált intézmény esetében is - szolgáltatásonként kell
meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában
történő megosztásával.
A nappali ellátás szolgáltatásinak bővítése miatt szükséges meghatározni a térítési díjakat a
demens nappali ellátás vonatkozásába, továbbá az étkezési nyersanyagnorma változása miatt
azon szolgáltatási típusok esetében ahol a norma a szolgáltatási önköltség része, a térítési
díjak felülvizsgálatát is el kell végezni.
A térítési díj módosításhoz az intézményvezető
előterjesztésemhez mellékelek.

benyújtotta

javaslatát, melyet az

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem megvitatására és a rendelet
elfogadására.

Tiszaföldvár, 2014. december 10.

Hegedűs István s.k.
polgármester
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2/2015.(II.13.)

Általános indokolás
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások
intézményi térítési díjáról szóló
3/2014. (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzat által biztosított szociális ellátások és szociális szolgáltatások után
megállapított intézményi térítési díjakat a szociális ellátások intézményi térítési díjáról szóló
3/2014. (II.07.) önkormányzati rendelet tartalmazza
Az intézményi térítési díjakat - integrált intézmény esetében is - szolgáltatásonként kell
meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában
történő megosztásával.
Az Szt. 115. § (1) bekezdése határozza meg, hogy az intézményi térítési díj a személyes
gondoskodást körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg. Az
intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.

Részletes indokolás
Az Szt. a 92. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott tárgykörök vonatkozásában felhatalmazta
az önkormányzatokat rendeletalkotásra.
A települési önkormányzatok által biztosított szociális szolgáltatások vonatkozásában az
alábbi tárgykörökről kell rendelkezni:
•

a személyes gondoskodásért fizetendő intézményi térítési díjak mértékét, a fizetésre
kötelezettek körét, a személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének esetei
és módja.

Jelenleg a tartós bentlakást biztosító Idősek Otthona vonatkozásában szükséges intézményi
térítés díjat 2015. évre vonatkozóan megállapítani.
Az intézményvezető javaslata alacsonyabb összegben határozza meg az intézményi térítési
díjat, mint a tényleges szolgáltatási önköltség. Az intézményi térítési díj összegének
meghatározásakor figyelemmel volt az ellátást igénybevevők jövedelmi helyzetére, illetve az
Szt. azon rendelkezésére miszerint az ellátást igénybe vevő jövedelemhányad nem haladhatja
meg az ellátott havi jövedelmének 80 %-át.
Az Szt. 140/W. §-a szerint a 2015. január 1–jét követően megüresedő emelt férőhelyek
betöltése esetén a fenntartó dönthet arról is, hogy az emelt szintű férőhelyre nem egyszeri
hozzájárulást, hanem helyette belépési hozzájárulást állapít meg. Ebben az esetben a belépési
hozzájárulás vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A belépési hozzájárulás
alkalmazása egyébként nem érinti a férőhely minősítését, így különösen nem változtatja meg
a központi költségvetésről szóló törvény szerinti támogatás mértékét.
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Az Szt. 117/C. §-a alapján a fenntartó meghatározhatja azokat a férőhelyeket, amelyek
betöltése esetén belépési hozzájárulást kell fizetnie. A belépési hozzájárulás legmagasabb
összege nyolcmillió forint lehet. Az Idősek Otthonában jelenleg 3 emelt szintű férőhely van,
ami mind betöltött. Az intézményvezető 1.000.000,-Ft-ban javasolja a belépési hozzájárulás
összegét meghatározni.
Előzetes hatásvizsgálat
1. A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

Az Szt. 115. § (1) bekezdése határozza meg, hogy az intézményi térítési díj a személyes
gondoskodást körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg. Az
intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.
A személyi térítési díjakból származó bevételek az intézmény költségvetésének meghatározó
részét képezik. A térítési díjakból emelésének következtében minimális bevétel növekedés
várható, mely a megfelelő ellátási színvonal megtartása érdekében szükségszerű.
A szociális alapszolgáltatások kötelezően ellátandó feladatai az önkormányzatnak.

2. A rendelet-tervezet környezeti és egészségi következményei
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
3. A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása
A módosítás miatt szükséges valamennyi ellátottat értesíteni az általa fizetendő személyi
térítési díjról, figyelemmel az Szt. azon rendelkezésére, hogy ha az ellátott a személyi térítési
díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését illetve elengedését kéri az értesítés
kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következménye oly módon határozható meg, hogy az önkormányzatnak az Szt.-ben lévő
felhatalmazása alapján fennáll a végrehajtási szabályok tekintetében a jogalkotási
kötelezettsége, továbbá a magasabb szintű jogszabályoknak való megfeleltetés érdekében a
folyamatos felülvizsgálata. Ennek elmaradása esetén az önkormányzat mulasztásos
jogszabálysértést követne el.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi szervezeti és pénzügyi
feltételek
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi , szervezeti és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
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Tiszaföldvár Város Polgármestere
5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.
Tel: 56/470-017., Fax: 56/470-001.
Előterjesztés
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. február 12-én
tartandó ülésére a Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális
ellátások intézményi térítési díjáról szóló 3/2014. (II.07.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást az állam, valamint az
önkormányzatok biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális
alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat.
Az önkormányzat önként vállalt feladatellátásként biztosítja az Idősek Otthonának
fenntartását, mint szociális szakosított ellátást.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szt.) 115. § (1) bekezdése határozza meg, hogy az intézményi térítési díj a személyes
gondoskodást körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg. Az
intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.
Az önkormányzat által biztosított szociális ellátások és szociális szolgáltatások után
megállapított intézményi térítési díjakat a szociális ellátások intézményi térítési díjáról szóló
3/2014. (II.07.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
Az intézményi térítési díjakat - integrált intézmény esetében is - szolgáltatásonként kell
meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában
történő megosztásával.
A szociális alapellátások vonatkozásában az intézményi térítési díjak 2015 évre már
meghatározásra kerültek.
Szükséges meghatározni a tartós bentlakást biztosító Idősek Otthona vonatkozásában is az
intézményi térítés díjat 2015. évre vonatkozóan.
Emelt színvonalú elhelyezési körülményeket biztosító férőhelyek száma 3. Az Szt. 140/W. §a kimondja, hogy 2015. január 1-jét követően megüresedett emelt szintű férőhelyek betöltése
esetén az emelt szintű férőhelyre nem egyszeri hozzájárulást, hanem helyette belépési
hozzájárulást lehet megállapítani. Az Egyesített Szociális Intézmény Tiszaföldvár Vezetője
benyújtotta javaslatát az Idősek Otthona vonatkozásában az intézményi térítési díj és a
belépési hozzájárulás vonatkozásában, amely előterjesztésem mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem megvitatására és a rendelet
elfogadására.
Tiszaföldvár, 2015. február 4.
Hegedűs István s.k.
polgármester
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1/2016.(II.01.)

Általános indokolás
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások
intézményi térítési díjáról szóló
3/2014. (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzat által biztosított szociális ellátások és szociális szolgáltatások után
megállapított intézményi térítési díjakat a szociális ellátások intézményi térítési díjáról szóló
3/2014. (II.07.) önkormányzati rendelet tartalmazza
Az intézményi térítési díjakat szolgáltatásonként kell meghatározni. Az intézményi térítési
díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös
költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával.
A tervezett szolgáltatási önköltség éves változása miatt az intézményi térítési díjak
felülvizsgálatát el kell végezni.

Részletes indokolás
Az Szt. a 92. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott tárgykörök vonatkozásában felhatalmazta
az önkormányzatokat rendeletalkotásra.
A települési önkormányzatok által biztosított alapszolgáltatások vonatkozásában az alábbi
tárgykörökről kell rendelkezni:
a személyes gondoskodásért fizetendő intézményi térítési díjak mértékét, a fizetésre
kötelezettek körét, a személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének esetei
és módja.
A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján kell meghatározni, a
szolgáltatási önköltséget évente egy alkalommal lehet korrigálni.
•

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás térítési díjáról szóló 29/2013. (II.17.)
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az intézményi térítési díjat és a személyi térítési
díjat:
- étkeztetés esetén ellátási napra,
- házi segítségnyújtás esetén – szociális segítésre vagy személyi gondozásra
vonatkozóan- gondozási órára,
- nappali ellátás esetén ellátási napra,
- bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra vetítve kell
meghatározni.
Étkeztetés esetében csak a vásárolt élelmezés költsége terheli az ellátottat. Az alacsony
igénylő létszám miatt az étkezésnél célszerű az állami támogatással csökkentett szolgáltatási
önköltséget megállapítani intézményi térítési díjként.
Az ebéd házhoz történő kiszállítását tiszteletdíjas gondozók végzik itt költségként csak az
ebédhordók tiszteletdíja kerül meghatározásra, így az intézményi térítési díj alapja a teljes
szolgáltatási önköltség.
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A ház segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani. A
házi segítségnyújtás térítési díja a szociális segítés és a személyi gondozás térítési díjából
tevődik össze, így házi segítség nyújtás esetén szükséges az intézményi térítési díjat mind a
két típusú szolgáltatás vonatkozásában meg állapítani. A szolgáltatási önköltség alapján az
ellátottak számára igen kedvező óradíjak állapíthatók meg, ezt már nem célszerű tovább
csökkentetni az állami támogatással.
Nappali ellátás (Idősek Klubja) igénybevevői a területi alapszolgáltatás legkedvezőtlenebb
szociális státuszú ellátottjai. A térítési díjak emelése bizonyosan jelentős arányban rontaná a
nappali ellátások egyébként is még feltöltés alatt álló kihasználtsági mutatóit. A klub
szolgáltatásinak igénybevétele mellett valamennyien étkezésben is részesülnek. Az
intézményi térítési díj ezen szolgáltatás esetében az önköltség és az állami támogatás
különbözeteként jelentkező intézményi térítési díjnál alacsonyabb összegben szükséges
megállapítani.
A demens személyek nappali ellátása során a működési költségek nagyobb részét a
jogszabályban előírt szakmai létszám tervezett bér és járulékainak költsége teszi ki. Itt a
számított és javasolt térítési díj összege eltérő. Az intézményvezető javaslata alapján az
intézményi térítési díj mértékét is szükséges az önköltség és az állami támogatás
különbözeteként jelentkező összegnél alacsonyabb összegben meghatározni mivel a
szolgáltatást igénybe vevők szociális körülményei ezt indokolják. Alacsony jövedelemmel
rendelkezők nem tudnák megfizetni az intézményi térítési díjat, tekintettel arra, hogy részükre
kötelező az ebéd biztosítása is ami plusz többletkiadást jelent. Ezen szolgáltatást
igénybevevők körét fontos növelni, hiszen csak így lehet csökkentetni a szolgáltatási
önköltséget.
Az idősek bentlakásos ápoló, gondozó otthoni ellátása vonatkozásában a javasolt intézményi
térítési díj bentlakók jövedelmét alapul véve, azok terhelhetőségét figyelembe véve került
meghatározásra.
Tartós bentlakásos intézmény esetén a fenntartó meghatározhatja azokat a férőhelyeket,
melyek betöltése esetén belépési hozzájárulást kell fizetni. A belépési hozzájárulás
legmagasabb összege nyolcmillió forint. A belépési hozzájárulás összege évente egy
alkalommal változtatható meg. A belépési hozzájárulást a fenntartónak a szociális intézmény
működtetésére, fejlesztésre kell fordítania. Az Idősek Otthonában jelenleg az emelt szintű
elhelyezést biztosító férőhelyek igénybevételekor kell megfizetni.
Hatályba lépésre vonatkozó rendelkezések
A tervezet szerint a rendelet 2016. február 15. napján lép hatályba.
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Előzetes hatásvizsgálat
1. A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díja 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.
Figyelembe kell venni azonban a tervezéskor szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) szabályait, ami a kötelezett által fizetendő
térítési díj (személyi térítési díja) mértékét maximálja. A személyi térítési díj nem haladhatja
meg az ellátott jövedelmének:
• étkeztetés esetében a 30 % -át,
• házi segítségnyújtás esetében 25 %-át,
• házi segítségnyújtás mellett étkeztetés biztosítása esetében 30%-át,
• nappali ellátás esetében 15 %-át,
• nappali ellátás és ott étkezés esetén 30%-át.
A szociális alapszolgáltatások kötelezően ellátandó feladatai az önkormányzatnak.
2. A rendelet-tervezet környezeti és egészségi következményei
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
3. A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása
A módosítás miatt szükséges valamennyi ellátott értesíteni az általa fizetendő személyi térítési
díjról, figyelemmel az Szt. azon rendelkezésére, hogy ha az ellátott a személyi térítési díj
összegét vitatja, illetve annak csökkentését illetve elengedését kéri az értesítés kézhezvételétől
számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következménye oly módon határozható meg, hogy az önkormányzatnak az Szt.-ben lévő
felhatalmazása alapján fennáll a végrehajtási szabályok tekintetében a jogalkotási
kötelezettsége, melynek elmaradása esetén az önkormányzat mulasztásos jogszabálysértést
követne el, és a rendelt így ellentétes lenne magasabb szintű jogszabályokkal.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi szervezeti és pénzügyi
feltételek
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi , szervezeti és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
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Tiszaföldvár Város Polgármestere
5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.
Tel: 56/470-017., Fax: 56/470-001.

Előterjesztés
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. január 28-án
tartandó ülésére a Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális
ellátások intézményi térítési díjáról szóló
3/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelete módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!
A szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást az állam, valamint az
önkormányzatok biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális
alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 86. §-a szabályozza, hogy a
települési önkormányzat milyen típusú szolgáltatásokat köteles biztosítani.
A települési önkormányzat köteles biztosítani: étkeztetést, házi segítségnyújtást,
családsegítést, valamint állandó lakosainak számától függően idősek nappali ellátását.
Amennyiben tízezer főnél több állandó lakos él köteles az idősek nappali ellátás mellett
fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, demens betegek nappali
intézményi ellátását megszervezni. A tartós bentlakásos intézményi ellátást – szakellátás (Idősek Otthona) önként vállalt feladatként biztosítja az önkormányzat.
A fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért térítési díjat állapít
meg.
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.
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.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás térítési díjáról szóló 29/2013. (II.17.)
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az intézményi térítési díjat és a személyi térítési
díjat:
- étkeztetés esetén ellátási napra,
- házi segítségnyújtás esetén – szociális segítésre vagy személyi gondozásra
vonatkozóan- gondozási órára,
- nappali ellátás esetén ellátási napra,
- bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra vetítve kell
meghatározni.
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Az önkormányzat által biztosított szociális ellátások és szociális szolgáltatások után
megállapított intézményi térítési díjakat a szociális ellátások intézményi térítési díjáról szóló
3/2014. (II.07.) önkormányzati rendelet tartalmazza
A szolgáltatási önköltség 2016 évi változása miatt át kell tekintetni az egyes ellátások
jelenlegi intézményi térítési díját és szükség szerint azok felülvizsgálatát el kell végezni.
Az intézményi térítési díj módosításhoz az intézményvezető benyújtotta javaslatát, melyet
az előterjesztésemhez mellékelek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem megvitatására és a rendelet
elfogadására.
Tiszaföldvár, 2016. január 18.

Hegedűs István s.k.
polgármester
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1/2017.(I.20.)
Általános indokolás
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások
intézményi térítési díjáról szóló
3/2014. (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzat által biztosított szociális ellátások és szociális szolgáltatások után
megállapított intézményi térítési díjakat a szociális ellátások intézményi térítési díjáról szóló
3/2014. (II.07.) önkormányzati rendelet tartalmazza
Az intézményi térítési díjakat szolgáltatásonként kell meghatározni. Az intézményi térítési
díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös
költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával.
A tervezett szolgáltatási önköltség éves változása miatt az intézményi térítési díjak
felülvizsgálatát el kell végezni.
Az intézményi térítési díjak a 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet 3. § (4) bekezdése alapján
figyelemmel az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés
szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kerültek
meghatározásra.

Részletes indokolás
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)
92. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott tárgykörök vonatkozásában felhatalmazta az
önkormányzatokat rendeletalkotásra.
A települési önkormányzatok által biztosított alapszolgáltatások vonatkozásában az alábbi
tárgykörökről kell rendelkezni:
a személyes gondoskodásért fizetendő intézményi térítési díjak mértékét, a fizetésre
kötelezettek körét, a személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének esetei
és módja.
A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján kell meghatározni, a
szolgáltatási önköltséget évente egy alkalommal lehet korrigálni.
•

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás térítési díjáról szóló 29/2013. (II.17.)
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az intézményi térítési díjat és a személyi térítési
díjat:
- étkeztetés esetén ellátási napra,
- házi segítségnyújtás esetén – szociális segítésre vagy személyi gondozásra
vonatkozóan- gondozási órára,
- nappali ellátás esetén ellátási napra,
- bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra vetítve kell
meghatározni.
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Étkeztetés esetében csak a vásárolt élelmezés költsége terheli az ellátottat. Az alacsony
igénylő létszám miatt az étkezésnél célszerű az állami támogatással csökkentett szolgáltatási
önköltséget megállapítani intézményi térítési díjként.
Az ebéd házhoz történő kiszállítását tiszteletdíjas gondozók végzik itt költségként csak az
ebédhordók tiszteletdíja kerül meghatározásra, így az intézményi térítési díj alapja a teljes
szolgáltatási önköltség.
A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani. A
házi segítségnyújtás térítési díja a szociális segítés és a személyi gondozás térítési díjából
tevődik össze, így házi segítség nyújtás esetén szükséges az intézményi térítési díjat mind a
két típusú szolgáltatás vonatkozásában meg állapítani. A szolgáltatási önköltség alapján az
ellátottak számára igen kedvező óradíjak állapíthatók meg, ezt már nem célszerű tovább
csökkentetni az állami támogatással.
Nappali ellátás (Idősek Klubja) igénybevevői a területi alapszolgáltatás legkedvezőtlenebb
szociális státuszú ellátottjai. A térítési díjak emelése bizonyosan jelentős arányban rontaná a
nappali ellátások egyébként is alacsony kihasználtsági mutatóit. A klub szolgáltatásinak
igénybevétele mellett valamennyien étkezésben is részesülnek. Az intézményi térítési díj ezen
szolgáltatás esetében az önköltség és az állami támogatás különbözeteként jelentkező
intézményi térítési díjnál alacsonyabb összegben szükséges megállapítani.
A demens személyek nappali ellátása során a működési költségek nagyobb részét a
jogszabályban előírt szakmai létszám tervezett bér és járulékainak költsége teszi ki. Itt a
számított és javasolt térítési díj összege eltérő. Az intézményvezető javaslata alapján az
intézményi térítési díj mértékét is szükséges az önköltség és az állami támogatás
különbözeteként jelentkező összegnél alacsonyabb összegben meghatározni mivel a
szolgáltatást igénybe vevők szociális körülményei ezt indokolják. Alacsony jövedelemmel
rendelkezők nem tudnák megfizetni az intézményi térítési díjat, tekintettel arra, hogy részükre
kötelező az ebéd biztosítása is ami plusz többletkiadást jelent. Ezen szolgáltatást
igénybevevők körét fontos növelni, hiszen csak így lehet csökkentetni a szolgáltatási
önköltséget.
Az idősek bentlakásos ápoló, gondozó otthoni ellátása vonatkozásában a javasolt intézményi
térítési díj bentlakók jövedelmét alapul véve, azok terhelhetőségét figyelembe véve került
meghatározásra. Az Szt. 2017. január 01-től hatályos módosítása alapján a bentlakásos ellátás
igénybevétele esetén a térítési díj fizetési kötelezettségek terén jelentős változás következett
be.
Az Alaptörvény XVI. cikk (4) bekezdése szerint a nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló
szüleikről gondoskodni. A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 14. §-a
értelmében a nagykorú gyermeknek külön törvényben foglaltak szerint tartási kötelezettsége
áll fenn azon szülőjével szemben, aki magát önhibáján kívül nem képes eltartani. A Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) Családjogi Könyve
tartalmazza a rokontartás szabályait. A szülőtartásra a rokontartás általános szabályai
vonatkoznak. Ennek megfelelően a Ptk. a rokontartás általános szabályai között rendelkezik
többek között a rokontartás feltételrendszeréről, a tartásra jogosult érdemtelenségének
meghatározásáról, a tartásra kötelezettek köréről, a tartási kötelezettség sorrendjéről, a tartás
mértékéről, módjáról, valamint a tartással kapcsolatos per szabályairól.
Az Szt. szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A
térítési díj összegének kiszámítása a jelenlegi szabályok szerint az ellátott jövedelme, pénz- és
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ingatlanvagyona alapján történik, a térítési díj összegének meghatározásakor kötelező
jelleggel az ellátott saját jövedelme és vagyona vehető figyelembe.
A törvény szerint, ha az ellátottnak sem jövedelme, sem vagyona nem fedezi az intézményi
térítési díjat, illetve más személy sem vállalta önkéntesen annak megfizetését, a törvény
biztosítja annak lehetőségét, hogy az intézményvezető az ellátott nagykorú gyermeke(i)vel
kezdeményezze megállapodás kötését az intézményi térítési díj és a személyi térítési díj
közötti díjkülönbözet megfizetése céljából.

Ha az ellátott nagykorú gyermeke(i)vel nem jön létre megállapodás, a díjkülönbözet
megtérítése bírói úton követelhető az ellátott nagykorú gyermekétől.
Ha az ellátott nagykorú gyermeke(i)vel nem jön létre a megállapodás, a fenntartó kérheti a
bíróságtól, hogy a Ptk. rokontartásra irányadó szabályai alapján tartásra köteles és képes
gyermeket kötelezze a jövőre nézve tartási kötelezettsége és képessége mértékével arányban
állóan a díjkülönbözet megfizetésére.
A perben a tartásra köteles állapot és a tartásra való képesség megítéléséhez szükséges
valamennyi körülményt a bíróság vizsgálja, ehhez rendelkezésére áll a tartási perekben
szerzett szakértelem és tapasztalat, valamint a családi és jövedelmi viszonyok megalapozott
feltárását biztosító jogi és szervezeti háttér. A bíróságnak a perben az egyéni körülmények
alapján mindazt mérlegelnie kell, amit egy tartási perben figyelembe kell vennie. Ennek
megfelelően többek között jelentősége van annak, hogy a nagykorú gyermek tartásra képes-e,
a szülő nagykorú gyermeke valóban kötelezhető lenne-e a szülője eltartására, a szülő a
tartásra nem érdemtelen-e.
A per kimenetele nem érinti az ellátott jogviszonyát: az intézményi jogviszonyt keletkeztető
megállapodást az ellátott továbbra is megkötheti, és a gyermek tartásra képességének és
kötelességének fennállása nem befolyásolja az intézményi jogviszonyának fennállását. Ha a
gyermek tartási kötelezettsége és képessége nem kerül megállapításra, a térítési díj
kiszámítása - a hatályos szabályokhoz hasonlóan - az általános szabályok szerint történik, az
ellátott jövedelmének 80%-áig állapítható meg.
Tartós bentlakásos intézmény esetén a fenntartó meghatározhatja azokat a férőhelyeket,
melyek betöltése esetén belépési hozzájárulást kell fizetni. A belépési hozzájárulás
legmagasabb összege nyolcmillió forint. A belépési hozzájárulás összege évente egy
alkalommal változtatható meg. A belépési hozzájárulást a fenntartónak a szociális intézmény
működtetésére, fejlesztésre kell fordítania. Az Idősek Otthonában jelenleg az emelt szintű
elhelyezést biztosító férőhelyek igénybevételekor kell megfizetni.
Hatályba lépésre vonatkozó rendelkezések
A tervezet szerint a rendelet 2017. február 1. napján lép hatályba.
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Előzetes hatásvizsgálat
1. A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díja 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.
Figyelembe kell venni azonban a tervezéskor szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) szabályait, ami a kötelezett által fizetendő
térítési díj (személyi térítési díja) mértékét maximálja. A személyi térítési díj nem haladhatja
meg az ellátott jövedelmének:
• étkeztetés esetében a 30 % -át,
• házi segítségnyújtás esetében 25 %-át,
• házi segítségnyújtás mellett étkeztetés biztosítása esetében 30%-át,
• nappali ellátás esetében 15 %-át,
• nappali ellátás és ott étkezés esetén 30%-át.
A szociális alapszolgáltatások kötelezően ellátandó feladatai az önkormányzatnak.
Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi
térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó
jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének
80 %-át.
2. A rendelet-tervezet környezeti és egészségi következményei
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
3. A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása
A módosítás miatt szükséges valamennyi ellátott értesíteni az általa fizetendő személyi térítési
díjról, figyelemmel az Szt. azon rendelkezésére, hogy ha az ellátott a személyi térítési díj
összegét vitatja, illetve annak csökkentését illetve elengedését kéri az értesítés kézhezvételétől
számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következménye oly módon határozható meg, hogy az önkormányzatnak az Szt.-ben lévő
felhatalmazása alapján fennáll a végrehajtási szabályok tekintetében a jogalkotási
kötelezettsége, melynek elmaradása esetén az önkormányzat mulasztásos jogszabálysértést
követne el, és a rendelet így ellentétes lenne magasabb szintű jogszabályokkal.
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5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
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Tiszaföldvár Város Polgármestere
5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.
Tel: 56/470-017., Fax: 56/470-001.
ELŐTERJESZTÉS
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. január 19-én tartandó
rendkívüli ülésére a Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális
ellátások intézményi térítési díjáról szóló
3/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelete módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok
biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a
szakosított ellátásokat. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.) 86. §-a szabályozza, hogy a települési önkormányzat milyen típusú
szolgáltatásokat köteles biztosítani.
Az Szt. 114. § (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell
fizetni. Az Szt. 92/B. §-a alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartója
konkrét összegben meghatározza az intézményi térítési díjat.
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. 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.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás térítési díjáról szóló 29/2013. (II.17.) Korm.
rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat:
- étkeztetés esetén ellátási napra,
- házi segítségnyújtás esetén – szociális segítésre vagy személyi gondozásra vonatkozóangondozási órára,
- nappali ellátás esetén ellátási napra,
- bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra vetítve kell meghatározni.
Az önkormányzat által biztosított szociális ellátások és szociális szolgáltatások után megállapított
intézményi térítési díjakat a szociális ellátások intézményi térítési díjáról szóló 3/2014. (II.07.)
önkormányzati rendelet tartalmazza.
A szolgáltatási önköltség 2017. évi változása miatt át kell tekintetni az egyes szociális ellátások
jelenlegi intézményi térítési díját és szükség szerint azok felülvizsgálatát el kell végezni.
Az intézményi térítési díj módosításhoz az intézményvezető benyújtotta javaslatát, melyet az
előterjesztésemhez mellékelek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem megvitatására és a rendelet elfogadására.
Tiszaföldvár, 2017. január 10.
Hegedűs István s.k.
polgármester
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1/2018.(I.26.)
Általános indokolás
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások intézményi
térítési díjáról szóló
3/2014. (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzat által biztosított szociális ellátások és szociális szolgáltatások után megállapított
intézményi térítési díjakat a szociális ellátások intézményi térítési díjáról szóló
3/2014. (II.07.) önkormányzati rendelet tartalmazza
Az intézményi térítési díjakat szolgáltatásonként kell meghatározni. Az intézményi térítési díjat
integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek
szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával.
A tervezett szolgáltatási önköltség éves változása miatt az intézményi térítési díjak felülvizsgálatát el
kell végezni.
Az intézményi térítési díjak a 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet 3. § (4) bekezdése alapján
figyelemmel az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés
szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kerültek
meghatározásra.

Részletes indokolás
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.)
92. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott tárgykörök vonatkozásában felhatalmazta az
önkormányzatokat rendeletalkotásra.
A települési önkormányzatok által biztosított alapszolgáltatások vonatkozásában az alábbi
tárgykörökről kell rendelkezni:
•

a személyes gondoskodásért fizetendő intézményi térítési díjak mértékét, a fizetésre
kötelezettek körét, a személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és
módjait.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás térítési díjáról szóló 29/2013. (II.17.) Korm.
rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat:
- étkeztetés esetén ellátási napra,
- házi segítségnyújtás esetén gondozási órára,
- nappali ellátás esetén ellátási napra,
- bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra vetítve kell meghatározni.
Étkeztetés esetében csak a vásárolt élelmezés költsége terheli az ellátottat. Az alacsony igénylő
létszám miatt az étkezésnél célszerű az állami támogatással csökkentett szolgáltatási önköltséget
megállapítani intézményi térítési díjként.
Az ebéd házhoz történő kiszállítását tiszteletdíjas gondozók végzik itt költségként csak az
ebédhordók tiszteletdíja kerül meghatározásra (havi 10.000.-Ft/fő), így az intézményi térítési díj alapja
a teljes szolgáltatási önköltség.
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A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani. A házi
segítségnyújtás térítési díja a személyi térítési díj és az adott hónapban a házi segítségnyújtás
keretében elvégzett tevékenységekre fordított idő szorzata.
A szolgáltatási önköltség alapján az ellátottak számára igen kedvező óradíjak állapíthatók meg, ezt
már nem célszerű tovább csökkentetni az állami támogatással.
Nappali ellátás (Idősek Klubja) igénybevevői a területi alapszolgáltatás legkedvezőtlenebb szociális
státuszú ellátottjai. A térítési díjak emelése bizonyosan jelentős arányban rontaná a nappali ellátások
egyébként is alacsony kihasználtsági mutatóit. A klub szolgáltatásinak igénybevétele mellett
valamennyien étkezésben is részesülnek. Az intézményi térítési díjat ezen szolgáltatás esetében az
önköltség és az állami támogatás különbözeteként jelentkező intézményi térítési díjnál alacsonyabb
összegben szükséges megállapítani.
A demens személyek nappali ellátása során a működési költségek nagyobb részét a jogszabályban
előírt szakmai létszám tervezett bér és járulékainak költsége teszi ki. Itt a számított és javasolt térítési
díj összege eltérő. Az intézményvezető javaslata alapján az intézményi térítési díj mértékét is
szükséges az önköltség és az állami támogatás különbözeteként jelentkező összegnél alacsonyabb
összegben meghatározni mivel a szolgáltatást igénybe vevők szociális körülményei ezt indokolják.
Ezen szolgáltatást igénybevevők köre az előző évhez képest növekedett, ami hozzájárult a szolgáltatási
önköltség csökkenéséhez, azonban ez még így is magas.
A Szoctv. szerint a személyes gondoskodást nyújtó szakellátásokért térítési díjat kell fizetni. A térítési
díj összegének kiszámítása a jelenlegi szabályok szerint az ellátott jövedelme, pénz- és
ingatlanvagyona alapján történik. A térítési díj összegének meghatározásakor kötelező jelleggel az
ellátott saját jövedelme és vagyona vehető figyelembe.
Az idősek bentlakásos ápoló, gondozó otthoni ellátása vonatkozásában a javasolt intézményi térítési
díj a bentlakók jövedelmét alapul véve, azok terhelhetőségét figyelembe véve került meghatározásra.
Az intézményi ellátást igénybe vevő lakók jövedelem kimutatása alapján megállapítható, hogy
mindösszesen 15 lakóknak éri el a jövedelme azt a mértéket, amely alapján az intézményi térítési díjat
ki tudná saját jövedelméből fizetni.
A törvény szerint, ha az ellátottnak sem a jövedelme, sem a vagyona nem fedezi az intézményi térítési
díjat, illetve más személy sem vállalta önkéntesen annak megfizetését, a törvény biztosítja azt a
lehetőségét, hogy az intézményvezető az ellátott nagykorú gyermeke(i)vel kezdeményezze
megállapodás kötését az intézményi térítési díj és a személyi térítési díj közötti díjkülönbözet
megfizetése céljából.
Jelenleg a lakók 98%-ának kötelezettség alapján a hozzátartozók fizetik az intézményi térítési díjjal
megegyező személyi térítési díjat.
Tartós bentlakásos intézmény esetén a fenntartó meghatározhatja azokat a férőhelyeket, melyek
betöltése esetén belépési hozzájárulást kell fizetni. A belépési hozzájárulás legmagasabb összege a
Szoctv. 117/C. § (2) bekezdése alapján nyolcmillió forint. A belépési hozzájárulás összege évente egy
alkalommal változtatható meg. A belépési hozzájárulást a fenntartónak a szociális intézmény
működtetésére, fejlesztésre kell fordítania. Az Idősek Otthonában jelenleg az emelt szintű elhelyezést
biztosító férőhelyek (3 férőhely) igénybevételekor kell megfizetni.
Hatályba lépésre vonatkozó rendelkezések
A tervezet szerint a rendelet 2018. február 10. napján lép hatályba.
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Előzetes hatásvizsgálat
1. A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díja 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.
Figyelembe kell venni azonban a tervezéskor szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) szabályait, ami a kötelezett által fizetendő térítési díj
(személyi térítési díja) mértékét maximálja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott
jövedelmének:
• étkeztetés esetében a 30 %-át,
• házi segítségnyújtás esetében 25 %-át,
• házi segítségnyújtás mellett étkeztetés biztosítása esetében 30%-át,
• nappali ellátás esetében 15 %-át,
• nappali ellátás és ott étkezés esetén 30%-át.
A szociális alapszolgáltatások kötelezően ellátandó feladatai az önkormányzatnak.
Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj
meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A
jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80 %-át. Figyelembe véve a
szolgáltatási önköltség és a központi költségvetési törvényben biztosított támogatás különbözetét az
önkormányzat a bentlakók anyagi terheinek csökkentésé érdekében támogatást nyújt az intézmény
működéséhez.
2. A rendelet-tervezet környezeti és egészségi következményei
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
3. A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása
A módosítás miatt szükséges valamennyi ellátott értesíteni az általa fizetendő személyi térítési díjról,
figyelemmel az Szoctv. azon rendelkezésére, hogy ha az ellátott a személyi térítési díj összegét vitatja,
illetve annak csökkentését illetve elengedését kéri az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon
belül a fenntartóhoz fordulhat.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye oly
módon határozható meg, hogy az önkormányzatnak az Szoctv.-ben lévő felhatalmazása alapján fennáll
a végrehajtási szabályok tekintetében a jogalkotási kötelezettsége, melynek elmaradása esetén a helyi
önkormányzat jogalkotási kötelezettségének elmulasztása miatti eljárás indulhat.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre
állnak.
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Tiszaföldvár Város Polgármestere
5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.
Tel: 56/470-017., Fax: 56/470-001.
ELŐTERJESZTÉS
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. január 25-én tartandó ülésére
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások intézményi térítési díjáról
szóló 3/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. A
személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. Az
alapszolgáltatások esetén a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló
életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukról vagy más okból származó problémáik megoldásában
kerül sor szolgáltatás nyújtására. Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a
rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat az állapotuknak
és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 86. §-a szabályozza, hogy a települési
önkormányzat milyen típusú szolgáltatásokat köteles biztosítani. Településünkön a törvényben előírt valamennyi
szociális szolgáltatás biztosítva van.
Az Szoctv. 114. § (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.
Az Szoctv. 92/B. §-a alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartójának a feladata,
hogy konkrét összegben határozza meg az intézményi térítési díjat.
Az Szoctv. 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. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az
intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az
önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell
megosztani.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás térítési díjáról szóló 29/2013. (II.17.) Korm. rendelet 3. § (1)
bekezdése alapján az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat:
- étkeztetés esetén ellátási napra,
- házi segítségnyújtás esetén gondozási órára,
- nappali ellátás esetén ellátási napra,
- bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra vetítve kell meghatározni.
Az önkormányzat által biztosított szociális ellátások és szociális szolgáltatások után megállapított intézményi
térítési díjakat a szociális ellátások intézményi térítési díjáról szóló 3/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelet
tartalmazza.
A szolgáltatási önköltség 2018. évi változása miatt át kell tekintetni az egyes szociális ellátások jelenlegi
intézményi térítési díját és szükség szerint azok felülvizsgálatát el kell végezni.
Az intézményi térítési díj módosításhoz az intézményvezető benyújtotta javaslatát, melyet az előterjesztésemhez
mellékelek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem megvitatására és a rendelet elfogadására.
Tiszaföldvár, 2018. január 10.
Hegedűs István s.k.
polgármester
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