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A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.)
alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, azok igénybevételének módját, valamint a
fizetendő térítési díjakat önkormányzati rendeletben kell szabályozni.
Az Szt. 92.§. (1) bek b) pontja alapján, ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási
megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat, a társulási megállapodásban meghatározottak
szerint rendeletet alkot.
A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában a rendeletalkotásra kijelölt
Önkormányzat, Ábrahámhegy Önkormányzata.
A társulás által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti
Szolgálat 23 településén látja el a gyermekjóléti szolgáltatás, a családsegítés, 22 településen a házi
segítségnyújtás, és a szociális étkeztetés, 14 településen a támogató szolgáltatás feladatait.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális
ellátásért intézményi térítési díjat állapít meg.
„A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92/B §
(1) bekezdés a.) pontja értelmében a fenntartó feladata az intézményi térítési díj konkrét összegben
történő meghatározása.
115. § (1) bekezdés értelmében: „Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó
szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az
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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.”
Ugyanezen § (3) bekezdése szerint a fenntartó az intézményi térítési díjat rendeletben foglaltak
szerint, egyéb esetben a fenntartó döntése alapján csökkentheti, illetve elengedetheti, ha a kötelezett
jövedelmi és vagyoni viszonyai indokolttá teszik.
„A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról” szóló 29/1993. (II.17.) Korm.
Rendelet 3§ (1) bekezdése alapján az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat
a) étkeztetés esetén ellátási napra,
b) házi segítségnyújtás esetén - szociális segítésre vagy személyi gondozásra vonatkozó
gondozási órára,
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra,
d) támogató szolgáltatás esetén szolgálati órára és szállítási kilométerre,
e) nappali ellátás esetén ellátási napra,
f) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra
g) a támogatott lakhatásban igénybe vett, az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja szerinti
esetben ellátási napra, dh) pontja szerinti esetben szállítási kilométerre, da), dc)–dg) és di) alpontja
szerinti esetben órára
vetítve kell meghatározni.
(3) Az intézményi térítési díj szolgáltatónként, intézményenként, telephellyel rendelkező szolgáltató,
intézmény esetén ellátást nyújtó székhelyenként, telephelyenként, továbbá bentlakásos intézményi
ellátás esetén épületenként külön-külön is meghatározható.
(4) A intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása
következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő
módon kerekítve kell meghatározni.
A kerekítés szabálya a következő:
a) 0,01 forinttól 2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0;
b) a 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5;
c) az 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5;
d) a 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0
forintra végződő összegre kell kerekíteni.
A fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető állapítja meg konkrét összegben,
figyelembe véve a szolgáltatást igénylő rendszeres jövedelmét valamint az Szt. vonatkozó szabályait,
mely szerint a személyi térítési díj nem haladhatja meg a szociálisan rászoruló személy rendszeres
havi jövedelmének 30 %-át étkeztetés, 25 %-át házi segítségnyújtás, 30 %-át ha a házi segítségnyújtás
mellett étkeztetést is igénybe vesz, 30 %-át támogató szolgáltatás, 15 %-át nappali ellátás valamint 30
%-át nappali ellátás és ott étkezés esetében.
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Balaton felvidéki Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 4/2016 (III.
11.) önkormányzati rendeletét a megállapított intézményi térítési díjakra tekintettel módosítani
szükséges.
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Módosítani szükséges továbbá az intézmény ellátási területének változására tekintettel a rendelet 1.
mellékletét. Gyulakeszi település 2017. január 1. napjával a házi segítségnyújtás és a szociális
étkeztetés tekintetében nem tartozik az intézmény ellátási területéhez.
A 2017. évre vonatkozó szolgáltatási önköltség számítása, valamint az intézményi térítési díjak
megállapítása, az alábbiak szerint alakul.
Szociális étkeztetés
2016. évben a szociális étkeztetés teljes önköltsége:
Tervezett ételadag száma 2016. évben:

46 876 898 Ft.
58 428 adag

Önköltség: 46876898 / 58 428 adag = 800 Ft/adag
Számított intézményi térítési díj:
800 Ft.
Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás teljes önköltsége:

59 850 338 Ft.

Az ellátottak tervezett száma:

193 fő.

Intézményi térítési díj
Önköltség : 59 850 338 Ft.
59 850 338 Ft./ 46 368 munkaóra = 1290 Ft /óra
Munkaórák számítása:
23 fő gondozónő munkaórája:

23 x 8 óra x 252 munkanap = 46 368 munkaóra / év

Személyi gondozás intézményi térítési díja: 1290 Ft / óra
Szociális segítés intézményi térítési díja: 1290 Ft / óra

Támogató szolgáltatás
A Támogató Szolgálat teljes önköltsége:

9 546 800 Ft.

Befogadott feladategységek száma:

3 272 feladategység / 2017. év
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1 feladategységre jutó önköltség:

2 920 Ft

Intézményi térítési díj:
Személyi segítés intézményi térítési díja:
Személyi szállítás intézményi térítési díja:
(1 feladategység = 5 utas km → 2 920/5 = 584)

2 920 Ft/óra
584 Ft/km

Összefoglaló táblázat a szociális ellátások intézményi térítési díjáról:

Szociális
étkeztetés

Intézményi
térítési díj

800/adag

Házi segítségnyújtás

Támogató szolgáltatás

Személyi
gondozás

Szociális
segítés

Személyi
segítés

Személyi
szállítás

1 290 Ft/óra

1 290 Ft/óra

2 920 Ft/óra

584 Ft/km

Javaslat az egyes ellátásokra vonatkozó intézményi térítési díjakból adható kedvezményekre
A szociális étkeztetés személyi térítési díja:

Jövedelem összege
Nincs jövedelem

0 Ft felett

Személyi térítési díj
0 Ft. 0 Ft. (a kedvezmény
mértéke 100 %)

0 Ft.

Az intézményi
térítési díj 77,5 %-a
(a kedvezmény
mértéke 22,5 %)

620 Ft.

Megjegyzés:
A személyi térítési díj az ÁFA-t tartalmazza, a szállítási költséget nem.
Figyelembe véve az Szt. vonatkozó szabályait, a személyi térítési díj összege, nem haladhatja meg a
szociális étkeztetést igénybe vevő jövedelmének 30 %-át.
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A házi segítségnyújtás során igénybe vett személyi gondozás személyi térítési díja:

Jövedelem összege

Személyi térítési díj

Nincs jövedelem

0 Ft.

0 - nyugdíjminimum 250
%-a

0 Ft. (a kedvezmény
mértéke 100 %)

0 Ft./óra

Az intézményi térítési
díj 8,5 %-a (a
0 - 71 250 Ft.
kedvezmény mértéke
91,5%)

110 Ft./óra

nyugdíjminimum 250 % Az intézményi térítési
nyugdíjminimum 300 % 71 251 Ft. – 85 500 Ft. - díj 11,5 %-a (a
kedvezmény mértéke
ig
88,5%)

150 Ft./óra

nyugdíjminimum 300 % Az intézményi térítési
nyugdíjminimum 350 % 85 501 Ft. – 97 750 Ft. - díj 15,5 %-a (a
kedvezmény mértéke
ig
84,5%)

200 Ft./óra

nyugdíjminimum 350 %felett

Az intézményi térítési
díj 20 %-a (a
97 750 Ft. felett
kedvezmény mértéke
80 %)

260 Ft./óra

A házi segítségnyújtás során igénybe vett szociális segítés személyi térítési díja:

Jövedelem összege
Nincs jövedelem

Személyi térítési díj
0 Ft. 0 Ft. (a kedvezmény
mértéke 100 %)

0 Ft felett

Az intézményi
térítési díj 90,8 %-a
(a kedvezmény
mértéke 9,2%)

0 Ft./óra

1 170 Ft./óra

Megjegyzés:
Figyelembe véve a szolgáltatást igénylő rendszeres jövedelmét valamint az Szt. vonatkozó szabályait,
mely szerint a személyi térítési díj nem haladhatja meg a szociálisan rászoruló személy rendszeres
havi jövedelmének 25 %-át házi segítségnyújtás, 30 %-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkeztetést,
illetve támogató szolgáltatás is igénybe vesz.
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A támogató szolgáltatás személyi térítési díja:
Személyi segítés:
Jövedelem összege

Személyi térítési díj
Az intézményi
térítési díj 5,5 %-a (a
kedvezmény
mértéke 94,5%)

0 Ft felett

160 Ft./óra

Személyi szállítás:
Jövedelem összege
0 - nyugdíjminimum
100 %-a
nyugdíjminimum
%-felett

100

Személyi térítési díj
0 - 28 500 Ft.

0 Ft. (a kedvezmény
mértéke 100 %)

0 Ft./km

Az intézményi
térítési díj 7 %-a (a
28 501 Ft. felett
kedvezmény
mértéke 93 %)

40 Ft.

Megjegyzés:
Figyelembe véve az Szt. vonatkozó szabályait, a személyi térítési díj összege, nem haladhatja meg
nagykorú igénybe vevő esetén a havi rendszeres jövedelmének 30 %-át.
Kiskorú igénybe vevő esetén, a személyi térítési díj összege, nem haladhatja meg az egy háztartásban
élő családtagok havi rendszeres jövedelmének, egy főre jutó összegének 20 %-át.

Tisztelt Társulási Tanács!
Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában
működő Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évre javasolt intézményi térítési
díjait az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadni szíveskedjen.
...…………/2017.(…...) T.T. Határozati javaslat
A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a
fenntartásában
működő
Balaton-felvidéki
Szociális,
Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított
szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési
díjainak meghatározásáról szóló előterjesztést megtárgyalta. Az
előterjesztésben javasolt térítési díjakat elfogadja.
Felkéri az elnököt és a jegyzőt, hogy a módosítási javaslatot a
mellékékelt rendelet-tervezeten vezettessék át. Az átdolgozott
rendelet-tervezetet a feladat ellátásban részt vevő tag
önkormányzat Képviselő-testületeinek küldjék meg jóváhagyás
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végett azzal, hogy a települések által biztosítandó esetleges
további kedvezményeket, mentességeket foglalják határozatukba,
és küldjék meg a Társulás elnökének.
A képviselő-testületek határozatainak meghozatalát követően az
Elnök küldje meg a javaslatokat Ábrahámhegy Önkormányzat
Képviselő-testületének a rendelet megalkotása érdekében. A
megalkotásra kerülő rendeletben az új térítési díjak
alkalmazásának kezdő időpontjaként a 2017. április 1. napját kell
meghatározni.
Felelős: Tóth Csaba elnök, dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: azonnal, illetve, 2017. március 31.
Lesenceistvánd, 2017………..
Tóth Csaba
Elnök
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1. sz. melléklet
1.melléklet a …./2017. (……...) önkormányzati rendelethez

Működési terület meghatározása
Szociális étkeztetés: Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonhenye,
Balatonrendes, Hegyesd, Kapolcs, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál,
Mindszentkálla, Monostorapáti, Nemesgulács, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla,
Taliándörögd, Vigántpetend, Zalahaláp
Házi segítségnyújtás: Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonhenye,
Balatonrendes, Hegyesd, Kapolcs, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál,
Mindszentkálla, Monostorapáti, Nemesgulács, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla,
Taliándörögd, Vigántpetend, Zalahaláp
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat: Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic,
Balatonhenye, Balatonrendes, Hegyesd, Hegymagas, Kapolcs, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti,
Kővágóörs, Köveskál, Mindszentkálla, Monostorapáti, Nemesgulács, Révfülöp, Salföld, Sáska,
Szentbékkálla, Szigliget, Taliándörögd, Vigántpetend
Támogató szolgáltatás: Balatonederics, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Lesencefalu,
Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Nemesvita, Nyirád, Sáska, Szigliget, Uzsa, Vigántpetend, Zalahaláp.
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2.melléklet a …./2017. (……..) önkormányzati rendelethez

Térítési díjak

1.

2.
3.

4.

A

B

Megnevezés

Bekerülési
költség/Intézményi
térítési díj
800 Ft/adag

Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
- személyi gondozás
- szociális segítés
Támogató szolgáltatás
- személyi segítés
- személyi szállítás

1290 Ft/óra
1290 Ft/óra
2920 Ft/óra
584 Ft/km
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3.melléklet a …/2016. (……..) önkormányzati rendelethez

1.

1.
2.

Szociális étkeztetés
A
Jövedelem
0 Ft felett
Házi segítségnyújtás

Személyi gondozás
A
Jövedelem
1. 0 Ft –
nyugdíjminimum
250%
2. nyugdíjminimum 250
% - nyugdíjminimum
300 %
3. nyugdíjminimum 300
% - nyugdíjminimum
350 %
4. nyugdíjminimum
350%-a felett
Szociális segítés
Jövedelem
1. 0 Ft felett

3.

B
Kedvezmény az intézményi térítési díjból
22,5 %

B
Kedvezmény az intézményi térítési díjból
91,5 %

88,5 %

84,5

80 %
Kedvezmény az intézményi térítési díjból
9,2 %

Támogató szolgálat

Személyi segítés:

1.

A
Jövedelem
0 Ft felett

B
Kedvezmény az intézményi térítési díjból
94,5 %

Személyi Szállítás

1.
2.

A
Jövedelem
nyugdíjminimum
100%-ig
nyugdíjminimum
100%-át meghaladja

B
Kedvezmény az intézményi térítési díjból
100 %
93 %
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