
  

               
 

 

               
                              
                              
                              
                              
                              
                              

                       
                                      
                                      
      

 

      
            
            

                                      
      

 

      
            
            
            

                                      
                                      
                                      

     Az étkezési nyersanyagnormáról és az intézményi térítési díjakról szóló 
21/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

 

                                      
                                      

     Bodorkós Ferenc polgármester  
                                      
                                      

     Palatin Vivien intézményvezető  
                                      
                                      

  Önköltségszámítás, intézményi térítési díj meghatározása 
Előzetes hatásvizsgálati lap 
Rendelettervezet 

 

                                      
                                      
                                      

     az előterjesztést Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdései alapján nyilvános 
ülésen kell tárgyalni. 

 

                                      
                                      

     nyílt szavazás, a módosító rendelettervezet elfogadásához - 
figyelemmel az Mötv. 47. § (2) bekezdésére és 50. §-ára - a Képviselő-
testület minősített többségű (az önkormányzati képviselők több mint 
felének) igen szavazata szükséges. 

 

                                      
                                      
                                      

 Gencsapáti, 2017. március 23.                       
                                      
                                      
                    (: Palatin Vivien s.k. :)      
                      intézményvezető        
                                      
                                      



  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. november 21-ei testületi ülésén 
fogadta el az étkezési nyersanyagnormákról és az intézményi térítési díjakról szóló 21/2013. (XI.22.) 
önkormányzati rendeletet. 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) a 
115. § (1) bekezdése alapján az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja 
meg, melynek összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. 
 
Az Szt. a térítési díjakkal kapcsolatban az alábbi rendelkezéseket tartalmazza. 
 

114. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokért térítési díjat kell fizetni. 

 

 (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak szerint 
 

  a) az ellátást igénybe vevő jogosult, 
 

  b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, 
 

  c) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe 
fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó 
jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, 

 

  d) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy, 
 

  e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy köteles megfizetni. 
 

 (3) A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem 
rendelkezik. 

 
115. § (1) Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 

ellenértékeként megállapított összeg. 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, 
támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési 
díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen 
esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti 
közvetlen költségek arányában kell megosztani. 

 

 (2) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) 
az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a 
megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem 
haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. 

 

 (3) A személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó 
rendeletében foglaltak szerint, egyéb esetben a fenntartó döntése alapján 
csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt 
indokolttá teszik. 

 

 (4) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a 
személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését 
kéri, 

 
 
 
 
 
 
 



  

  a) állami fenntartó esetén a (2) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől 
számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat, ezt követően a 
fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető, 

 

  b) egyházi és nem állami fenntartó esetén a bíróságtól kérheti a térítési díj 
megállapítását. 

 

 (5) A fenntartó döntéséig, illetve a bíróság jogerős határozatáig a korábban 
megállapított személyi térítési díjat kell megfizetni. 

 

 (6) A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két 
alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve ha az ellátott jövedelme 

 

  a) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj 
fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni; 

 

  b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó 
mértékben növekedett. 

 

 (7) A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének 
időpontjáról a fenntartó rendelkezik. Az új térítési díj megfizetésére a kötelezett 
nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve, ha az ellátott a 
felülvizsgálatot megelőzően – jövedelem és vagyon hiányában – térítésmentesen 
vette igénybe az ellátást, és részére visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás 
került megállapításra. Ez utóbbi esetben a személyi térítési díj megfizetésének kezdő 
időpontja a rendszeres pénzellátásra való jogosultság kezdő napja. 

 
116. § (1) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál 
 

  a) a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét, 
 

  b)  
 

  c) kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi 
jövedelmet kell figyelembe venni. 

 

 (3) A személyi térítési díj – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – nem haladhatja meg az (1) 
bekezdés szerinti jövedelem 

 

  a) 30%-át étkeztetés, 
 

  b) 25%-át házi segítségnyújtás, 
 

  c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, illetve 
támogató szolgáltatás, 

 

  d) 20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás, 
 

  e) 2%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében. 
 
 
Intézményvezetőként az Szt. 115. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítése 
érdekében felülvizsgáltam a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi 
és személyi térítési díjait, és – a rendelkezésre álló költségvetési forrás igazságosabb elosztása 
érdekében – a csatolt módosítási javaslatot terjesztem a Képviselő-testület felé. 
 
A tervezet összeállítása során mind a szociális étkeztetés, mind a házi segítségnyújtás esetén a 
meghatározó szempont volt, hogy a szociálisan hátrányosabb helyzetben lévő személyek terheit 
enyhítsük, ezért az előterjesztés az ő esetükben magasabb önkormányzati kedvezménnyel számol, 
míg a relatív jobb jövedelmi viszonyok között élők esetén az önkormányzati hozzájárulás mértéke 
csökkentésre került.   
 



  

Önköltségszámítások az egyes szociális alapellátások esetén 
 

Szociális étkeztetés 
 

2017. évben az étkeztetés várható teljes költsége: 7.642,000,- Ft 
Az étkeztetést igénybe vevő 33 fő 251 munkanapos igénybevételével az étkeztetés teljes költsége: 
7.462.000,- Ft/2511 nap/33 fő = 901,- Ft/nap/fő 

 
2017. évben a központi költségvetés által biztosított támogatás összege: 1.826.880,- Ft, mely a 33 fő 
igénybe vevővel és a 251 napos ellátási nappal számolva 221,- Ft/nap támogatást jelent.  
 

Az igénybe vevő által fizetendő térítési díj: 901-221 = 680,- Ft   
 
 

Házi segítségnyújtás 
 

2017. évben a házi segítségnyújtás várható teljes költsége: 3694.500,- Ft 
A házi segítségnyújtást igénybe 5 fő 251 napos igénybevételével a házi segítségnyújtás teljes 
költsége: 3.694.500,-Ft/251 nap = 14.709,- Ft/nap 
 

251 munkanap x 8 óra = 2.008 óra x 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozó = 2008 óra 
3.694.500,- Ft/2008 óra = 1.840,- Ft/óra  
2017. évben a házi segítségnyújtás 1 gondozási óra teljes költsége: 1.840,- Ft 
 
2017. évben a központi költségvetés által biztosított támogatás: 680.000,- Ft, mely 251 nappal és az 
5 igénybevevővel számolva 68,- Ft/óra támogatást jelent.  
 

Az igénybe vevő által fizetendő térítési díj: 1.840-68 = 1.772,- Ft.  
 

 
Nappali ellátás 

 
2017. évben az Idősek Klubja várható teljes költsége: 5.408.500,- Ft 
A2017. évre tervezett 24 fő ellátottal és 251 munkanappal számolva 5.408.500,- Ft/251 nap/24 fő = 
898,- Ft 
 

2017. évben a nappali ellátás teljes költsége:  898,- Ft/fő/nap.   
 
2017. évben a központi költségvetés által biztosított támogatás 2.616.000, mely a 24 fő 
igénybevevővel és a 251 nappal számolva 434,- Ft/nap támogatást biztosít.  
 

A nappali ellátást igénybe vevőnek 898-434 = 464,- Ft térítési díjat kellene fizetnie, de az 
Önkormányzat képviselő-testületének döntése alapján ezt a szociális alapellátást térítésmentesen 
biztosítja a település lakói számára. 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a csatolt rendelettervezet 
elfogadására!



  

 
„A” változat – az intézményi térítési díj minimális csökkentése az önkormányzati kedvezmény csökkentésével  
 
 

Szociális étkeztetés – intézményi térítési díj  
 

Jövedelemkategória 

Ft 

2016. évi személyi 
térítési díj 

Önkormányzati 
kedvezmény 

Jövedelemkategória 

Ft 

2017. évi személyi 
térítési díj 

Önkormányzati 
kedvezmény 

Változás 

0 – 50.000 163,- Ft 85 % (923,- Ft) 0 – 50.000 136,- Ft 80 % (544,- Ft) -27,- Ft 

50001 – 80.000 380,- Ft 65 % (706,- Ft) 50.001 – 80.000 340,- Ft 50 % (340,- Ft) -40,- Ft 

80.001 – 100.000 434,- Ft 60% (652,- Ft) 80.001. – 100.000  408,- Ft 40 % (272,- Ft) -26,- Ft 

100.001 – 140.000 554,- Ft 49 % (532,- Ft 100.001 – 140.000 544,- Ft 20 % (136,- Ft) -10,- Ft 

140.001 – 170.000 760,- Ft 30 % (326,- Ft) 140.001 680,-Ft - -80,- Ft 

170.001 1.086,- Ft -     

 

 
 
 
„B” változat – jelentősebb intézményi térítési díjcsökkentés a jövedelemkategóriák szélesítésével  
 
 

Szociális étkeztetés – intézményi térítési díj  
 

Jövedelemkategória 

Ft 

2016. évi személyi 
térítési díj 

Önkormányzati 
kedvezmény 

Jövedelemkategória 

Ft 

2017. évi személyi 
térítési díj 

Önkormányzati 
kedvezmény 

Változás 

0 – 50.000 163,- Ft 85 % (923,- Ft) 0 – 60.000 102,- Ft 85 % (578,- Ft) -61,- Ft 

50001 – 80.000 380,- Ft 65 % (706,- Ft) 60.001 – 100.000 272,- Ft 60 % (408,- Ft) -108,- Ft 

80.001 – 100.000 434,- Ft 60% (652,- Ft) 100.001. – 140.000  476,- Ft 30 % (204,- Ft) -78,- Ft 

100.001 – 140.000 554,- Ft 49 % (532,- Ft 140.001 680,- Ft - -80,- Ft 

140.001 – 170.000 760,- Ft 30 % (326,- Ft)     

170.001 1.086,- Ft -     

 

 



  

 
„C” változat – az önkormányzati hozzájárulás csökkentése esetén fizetendő intézményi térítési díjak  
 
 

Szociális étkeztetés – intézményi térítési díj  
 

Jövedelemkategória 

Ft 

2016. évi személyi 
térítési díj 

Önkormányzati 
kedvezmény 

Jövedelemkategória 

Ft 

2017. évi személyi 
térítési díj 

Önkormányzati 
kedvezmény 

Változás 

0 – 50.000 163,- Ft 85 % (923,- Ft) 0 – 60.000 170,- Ft 75 % (510,- Ft) +7,- Ft 

50001 – 80.000 380,- Ft 65 % (706,- Ft) 50.001 – 80.000 388,- Ft 43 % (292,- Ft) +8,- Ft 

80.001 – 100.000 434,- Ft 60% (652,- Ft) 80.001. – 100.000  442,- Ft 35 % (238,- Ft) +8,- Ft 

100.001 – 140.000 554,- Ft 49 % (532,- Ft 100.001 – 140.00. 558,- Ft 18 % (122,- Ft) +4,- Ft 

140.001 – 170.000 760,- Ft 30 % (326,- Ft) 140.001 680,- Ft -  

170.001 1.086,- Ft -     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
„A” változat – minimális mértékű intézményi térítési díjcsökkentés minden eddigi jövedelemkategóriában  
 
 

Házi segítségnyújtás – intézményi térítési díj  
 

Jövedelemkategória 

Ft 

2016. évi személyi 
térítési díj 

Önkormányzati 
kedvezmény 

Jövedelemkategória 

Ft 

2017. évi személyi 
térítési díj 

Önkormányzati 
kedvezmény 

Változás 

0 – 60.000 ingyenes 100 % (4.642,- Ft) 0 – 60.000 ingyenes 100 % (1.772,- Ft) - 

60001 – 100.000 464,- Ft 90 % (4.178,- Ft) 60.001 – 100.000 443,- Ft 75 % (1.329,- Ft) -21,- Ft 

100.001 – 150.000 928,- Ft 80% (3.714,- Ft) 100.001. – 150.000  921,- Ft 48 % (851,- Ft) -7,- Ft 

150.001 – 200.000 2.553,- Ft 45 % (2.089,- Ft 150.001 – 200.00. 1.240,- Ft 30 % (532,- Ft) -1.313,- Ft 

200.001 –  4.642,- Ft - 200.001 1.772,- Ft - -2.870,- Ft 

 
 
 
 

 
„B” változat – minimális mértékű intézményi térítési díjemelés   
 
 

Házi segítségnyújtás – intézményi térítési díj  
 

Jövedelemkategória 

Ft 

2016. évi személyi 
térítési díj 

Önkormányzati 
kedvezmény 

Jövedelemkategória 

Ft 

2017. évi személyi 
térítési díj 

Önkormányzati 
kedvezmény 

Változás 

0 – 60.000 ingyenes 100 % (4.642,- Ft) 0 – 60.000 ingyenes 100 % (1.772,- Ft) - 

60001 – 100.000 464,- Ft 90 % (4.178,- Ft) 60.001 – 100.000 478,- Ft 73 % (1.294,- Ft) -14,- Ft 

100.001 – 150.000 928,- Ft 80% (3.714,- Ft) 100.001. – 150.000  939,- Ft 47 % (833,- Ft) -11,- Ft 

150.001 – 200.000 2.553,- Ft 45 % (2.089,- Ft 150.001 –  1.772,- Ft - - 

200.001 –  4.642,- Ft -     

 

 
 



  

 
Házi segítségnyújtás igénybevétele 2017-ben 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Személyi gondozás 

Ápolt személyek Gondozási óra 

Brunászki Jánosné 3 

Görög Károlyné 1,5 

Németh László 2,5 

Teleki László 2 

 
 
 

A SZOCIÁLIS SEGÍTÉS KERETÉBEN BIZTOSÍTANI KELL 
 
 

a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való 
közreműködést, 

b) a háztartási tevékenységben való közreműködést, 

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a 
kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő 
segítségnyújtást, 

d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe 
történő beköltözés segítését. 

 

 
 

Szociális segítés 

Ápolt személyek Gondozási óra 

Bodorkós Imre 1 

Gyarmati Lászlóné 1 

Mészáros Józsefné 0,5 

Nagy Attiláné 0,5 

Tengelics Józsefné 0,5 

Tóth Imréné 1 

 
 

SZEMÉLYI GONDOZÁS KERETÉBEN BIZTOSÍTANI KELL: 
 

a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat 
kialakítását és fenntartását, 

b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, 

c) a szociális segítés keretében elvégzendő 
feladatokat. 

 
 
 
 

 
 



  

 
 

 
 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

Az étkezési nyersanyagnormáról és az intézményi térítési díjakról szóló 21/2013. (XI.22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez 

  
 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. § (1) bekezdése alapján a 
jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 
hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-
testületét tájékoztatni kell.  
  
A Jat. 17. § (2) bekezdése alapján, a hatásvizsgálat során vizsgálni kell  
 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen  

 aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,  

 ab) környezeti és egészségi következményeit,  

 ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint  

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és  

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. 

 

 
 

A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése 
alapján az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg.  
A térítési díjak felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén az Önkormányzat, mint 
fenntartó mulasztásos törvénysértést követne el.  
 
 
 

Az Önkormányzati rendelet hatásai 

 
Társadalmi, gazdasági, költségvetési 
hatások: 

A rendelet módosítása következtében a rászoruló 
személyek magasabb, míg a relatívan jobb 
körülmények között élők kevesebb támogatásban 
részesülnek, mely a közvagyon igazságosabb 
elosztását szolgálja.  



  

 

Környezeti és egészségügyi hatások: A szociálisan rászoruló személyek ellátásának, 
megélhetésének biztosítása. 

 

Adminisztratív hatások:  A rendeletmódosítás jelentős adminisztratív terheket 
nem keletkeztet. 

 
 
 

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
 
Személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 

A rendelet végrehajtásához az Önkormányzat 
megfelelő intézményrendszerrel rendelkezik.  
A meglévő állományi létszámban a személyi, 
szervezeti, tárgyi feltételek adottak. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

../2017. (III.31.) önkormányzati rendelete 
 

 

Az étkezési nyersanyagnormáról és az intézményi térítési díjakról szóló 21/2013. (XI.22.) 
önkormányzati rendelet módosítása  

 
 
 

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében, szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §. 
(1) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 29. § (1) bekezdésében és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 
díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rend. 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62.§ (2) bekezdésében, valamint 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. (1) 
bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az Ügyrendi, Közművelődési, 
Sport és Civil kapcsolatok Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el: 
 
 
 

1. § 
 

Az étkezési nyersanyagnormákról és az intézményi térítési díjakról szóló 21/2013. (XI.22.) 
önkormányzati rendeletet 2. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 
 
 
 

2. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 

Gencsapáti, 2017. március 30. 
 
 
 

 (: Bodorkós Ferenc :)  (: Dr. Görög István :)  
 polgármester  jegyző  

 
 

Kihirdetési záradék: 
 

Jelen rendelet kihirdetése az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
7/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet 28. § (5) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján 2017. március 31-én kihirdetésre került. 
 
 

 (: Dr. Görög István :)  
 jegyző  

 


