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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2016. március 31-i ülésére 

 

Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak rendeletbe 

foglalása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban 

erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint 

rendeletet alkot. Esetünkben a Társulási Tanács által fenntartott intézmények által biztosított 

valamennyi (szociális és gyermekjóléti) személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Szentgotthárd Város Önkormányzata 

alkot rendeletet. 

 

2016. január 01-jétől átalakult a Házi segítségnyújtás szakmai tartalma és – azon belül - 

két tevékenységi kör került kialakításra: a szociális segítés és a személyi gondozás (lásd: 

1. sz. melléklet).  

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.  63. § határozott az 

alábbiak szerint: 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 114. § (1) bek 

alapján, ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért 

térítési díjat kell fizetni. A házi segítségnyújtás szakmai tartalmának módosításával 

összefüggésben módosultak a térítési díjra vonatkozó szabályok is. A személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 

12. § alapján „a házi segítségnyújtás térítési díja a szociális segítés és a személyi gondozás 

térítési díjából tevődik össze”.  A 3. § (1) b) pontja meghatározza, hogy az intézményi térítési 

díjat és a személyi térítési díjat „házi segítségnyújtás esetén – szociális segítésre vagy 

személyi gondozásra vonatkozó – gondozási órára vetítve kell meghatározni.”  

 

A fenntartó Szentgotthárd és Térsége önkormányzati társulás Társulási Tanácsa a 

11/2016. számú Társulási Tanácsi határozattal fogadta el a fenti térítési díjakat a házi 

segítségnyújtás vonatkozásában. 

 

A jogszabályi változások következtében 2016. január 01-jétől szükségessé válik a 

fenntartó részéről a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának az alábbiak szerinti 

meghatározása: 

Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 

- szociális segítés intézményi térítési díja: 1000,- Ft/óra 

- személyi gondozás intézményi térítési díja: 1000,- Ft/óra 

 

 

Ez a változás tehát nem jár a térítési díj emelkedésével, a jövedelemsávok szerinti 

személyi térítési díjak is változatlanul maradnak a tavaly rendeletbe foglaltakhoz képest – 

csak a fent említett jogszabályi változtatás teszi szükségessé, hogy 2016. január 01. időponttól 

április 30. időpontig újbóli meghatározásra kerüljenek az intézményi térítési díjak. 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT  

a „személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak” rendelet-

tervezethez: 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törv. 17. § (1) bek. szerint az önkormányzati 

rendeletek esetében előzetes hatásvizsgálatot kell végezni és az előzetes hatásvizsgálat 

eredményről a Képviselő-testületet tájékoztatni szükséges. 

- A rendeletet társadalmi, gazdasági hatásai: 

Társadalmi hatása: a szociális biztonság megteremtése és megőrzése az arra rászorulóknak. 

Gazdasági hatása: az érintett rászorulók támogatása 

- A rendelet költségvetési hatása: 

Az intézmény költségvetésében a szükséges költségvetési fedezet rendelkezésre áll. 

- A rendelet tervezet környezeti, egészségi következményei: 

A rendeletnek környezeti, egészségi következményei nincsenek. 

- A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendeletnek plusz adminisztratív terhei nem jelentősek.  

- Egyéb hatás: 

A rendeletnek egyéb hatása nincs.   

- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

biztosítása: 

A rendelet elfogadása és alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, és tárgyi 

feltételt, a pénzügyi feltétel biztosítása az adott költségvetési év költségvetésében tervezhető. 

-A jogszabály – helyi rendelet megalkotásának szükségessége: 

A szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 

26.) önkormányzati rendelet 24. §-a alapján a rendelet elfogadására jogszabály  is kötelez 

bennünket.  

-A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 

Az egyes szociális ellátási formákat igénybe vevő érintettek nem megfelelő térítési díjakat 

fizetnek. 

 

Fentiekre hivatkozva kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2. sz. Mellékletben 

található rendelet módosítását megtárgyalni és a rendeletet megalkotni szíveskedjen! 

 

Szentgotthárd, 2016. március 21. 

 

                     Dr. Dancsecs Zsolt 

                 jegyő 
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1. számú melléklet 

 

Városi Gondozási Központ 

9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1. 

Tel.: 94/554-168, 554-169. 

E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu 

 

 

 

Üsz.: 57-1/2016. 

 

     Tárgy: Házi segítségnyújtás – intézményi térítési díj  

módosításának kérelme 

 

 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás  

Társulási Tanácsa 

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

 

 

 

Tisztelt Cím! 

 

 

 

2016. január 01-től átalakult a Házi segítségnyújtás szakmai tartalma és két tevékenységi kör 

került kialakításra: szociális segítés és személyi gondozás. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 63. § (2), (3), (4) 

bekezdései alapján: 

„ (2) A Házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell 

nyújtani. 

(3) 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. 

(4) 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 (3) bekezdés szerinti feladatokat.” 

(Megállapította: 2015. évi CXXXIII. törvény 7. §-a.) 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 114. § (1) 

bekezdése alapján, ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.” 

A házi segítségnyújtás szakmai tartalmának módosításával összefüggésben módosultak a 

térítési díjra vonatkozó szabályok is. 

mailto:gondkozpont@sztgnet.hu
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A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II.17.) 

Korm. rendelet  

- 12. § alapján „ a házi segítségnyújtás térítési díja a szociális segítés és a személyi gondozás 

térítési díjából tevődik össze.  

- 3. § (1) b) pontja alapján az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat „házi 

segítségnyújtás esetén – szociális segítésre vagy személyi gondozásra vonatkozó – gondozási 

órára vetítve kell meghatározni.”  

(Megállapította a 419/2015.(XII.23.) Korm. rendelet 1. §-a és 3. §-a) 

Az előzőekben leírt jogszabályi változások következtében 2016. január 01-től 

szükségessé válik a fenntartó részéről a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának 

az alábbiak szerinti módosítása: 

Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja  

- szociális segítés intézményi térítési díja: 1000,- Ft/óra 

- személyi gondozás intézményi térítési díja: 1000,- Ft/óra 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2015. évben az 

intézményi térítési díjakat a 8/2015. számú Társulási Tanácsi határozatával fogadta el és 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IV.30.) önkormányzati 

rendelete foglalta rendeletbe. 

Házi segítségnyújtás vonatkozásában a fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 1000,- 

Ft/óra volt. 

 

 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos 

jelentési rendszerről szóló 415/2015.(XII.23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján „Az 

országos jelentési rendszerbe – a megállapítást, illetve a módosítást követő nyolc napon belül 

– valamennyi, az Szt. vagy a Gyvt. alapján térítési díj – köteles szolgáltatás esetén be kell 

jelenteni az intézményi térítési díjat és annak változását, ideértve az engedélyes által nyújtott 

gyermekétkeztetés intézményi térítési díját is.” 

 

Szentgotthárd, 2016. február 12. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

Fábián Béláné 

Intézményvezető 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

a szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 

4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában és 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8. pontjában és a 42.§ 1. pontjában továbbá a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és az 

egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati 

rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 1. mellékletével megállapított 6.  melléklet lép. 

 

2.§ Ezen rendelet 2016. április 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 01-től 

alkalmazni kell. 

 

 

 

………………………………                          ……………………………….. 

                         Huszár Gábor                                                  Dr. Dancsecs Zsolt 

                          polgármester                                                           jegyző 

   

 

Kihirdetve:
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1. melléklet 

a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez 

 

„6. melléklet a 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 

 

1. Étkeztetés 
 

1.1./ Intézményi térítési díj  

 

● Ebéd szállítással: 720,-Ft/nap/adag 

● Ebéd szállítás nélkül: 600,- Ft/nap/adag  

 

1.2./ Személyi térítési díj  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  

 

A. B C 

Sorsz. Jövedelmi sáv Ebéd szállítással 

Összesen 

1. 0 0 

2. 1 -  30000 110 

3. 30001 - 42750 330 

4. 42751 - 57000 460 

5. 57000 - 71250 540 

6.  71251 - 85500 620 

7.  85501 - 720 

 

A B C 

Sorsz. Jövedelmi sáv Ebéd szállítás nélkül 

Összesen 

1. 0 0 

2. 1 -  30000 100 

3. 30001 - 42750 320 

4. 42751 - 57000 430 

5. 57000 - 71250 490 

6. 71251 - 85500 540 

7. 85501 - 600 

 

1.3. / Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség  

● Ebéd szállítással: 27411,66 Ft  

● Ebéd szállítás nélkül: 22862,50 Ft 

 

 

2. Házi segítségnyújtás 
 

2.1./ Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja  

- szociális segítés intézményi térítési díja: 1000,- Ft/óra 

- személyi gondozás intézményi térítési díja: 1000,- Ft/óra 
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2.2./ Kedvezmények, mentességek: 

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  

 

A B  C 

Sorsz.  Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj: 

Ft/óra 

1. 0 0 

2.  1         - 30000 300 

3. 30001 – 42750 550 

4.  42751 – 57000 600 

5.  57001 – 71250 800 

6.  71251 – 85500 900 

7.  85501 - 1000 

 

 

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 

3.1. Intézményi térítési díj: 100,- Ft/nap 

 

 

4. Támogató Szolgálat 
 

4.1. / Intézményi térítési díj  

1.) Személyi segítés óradíja: 750.-Ft/óra 

2.) Szállítási kilométerdíj: 130 Ft/km 

  

4.2./ Kedvezmények, mentességek: 

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben. 

 

A B C 

Sorsz.  Jövedelmi sáv  Fizetendő térítési díj: 

Ft/óra  

1. 0 0 

2. 1         - 30000 300 

3. 30001 – 42750 420 

4. 42751 – 57000 530 

5.  57001 – 71250 650 

6.  71251 – 85500 700 

7.  85501 - 750 

 

 

6. Nappali ellátás 
 

6.1./ Intézményi térítési díj  

        1) Étkeztetés intézményi térítési díj 

 ● ebéd: 600 Ft/fő/nap  

 ● reggeli: 250 Ft/fő/nap 
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        2) Klub tartózkodás intézményi térítési díj: 190.- Ft  

 

6.2./ Kedvezmények, mentességek:  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  

 
Személyi térítési díj az igénybevevő által igényelt szolgáltatás függvénye 

 

A B C 

Sorsz.  Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj 

Tartózkodás  

Ft/nap 

Reggeli – Ft/adag Ebéd – Ft/adag  

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 1         - 30000 30 39,37 10.63 50 78,74 21,26 100 

3. 30001 - 42750 150 157,48 42,52 200 251,97 68,03 320 

4. 42751 - 57000 160 165,35 44,65 210 338,58 91,42 430 

5.  57001 - 71250 170 181,10 48,90 230 385,83 104,17 490 

6.  71251 - 85500 180 188,98 51,02 240 425,20 114,80 540 

7. 85501 - 190 196,85 53,15 250 472,44 127,56 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Indokolás 

 

1. §-hoz: az egyes ellátásokra vonatkozó, 2016. április 01. időponttól alkalmazandó 

intézményi térítési díjakat, továbbá az intézményvezető számára a személyi térítési díj 

megállapításához szükséges kedvezményeket- mentességeket tartalmazza. 

 


