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ELŐTERJESZTÉS 
 

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez 

 a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjainak  

2022. július 1. napjától történő módosításához 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.) 115. § (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 

térítési díjait (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a tárgyév április 1-jéig kell a Képviselő-

testületnek megállapítani. Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó 

szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg. 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 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. 
 

A térítési díj megállapítására vonatkozó szabályokat az Szt. és a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Korm. rendelet), valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi 

XC. törvény tartalmazza. 

 

A 2015. január 1. napjától hatályos jogszabály módosítás értelmében megszűnt az intézményi 

térítési díj számításának azon módja, amely az intézményi térítési díjat a szolgáltatási önköltség 

és az állami támogatás különbözeteként rendelte megállapítani. Az új szabály szerint az 

intézményi térítési díj meghatározásakor a szolgáltatási önköltség az intézményi térítési díj 

felső határa. A módosítás a fenntartók számára rugalmasabb térítési díj megállapítást tesz 

lehetővé, másrészt hangsúlyosabbá teszi az öngondoskodás elvének érvényesülését azok 

esetében, akik jövedelmi és vagyoni helyzetük alapján erre képesek.  

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) 

Kormányrendelet 3.§ 1. pontja szerint. 2020. január 01. napjától az intézményi térítési díjat és 

a személyi térítési díjat – bentlakásos intézményi ellátás esetén – ellátási napra kell 

meghatározni. 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300003.tv#lbj981id19ab


A fent hivatkozott joghelyek alapján az Egyesített Szociális Intézmény esetében is szolgáltatási 

fajtánként kell meghatározni az intézményi térítési díjat, a közös költségelemek szolgáltatási 

fajtákra jutó közvetlen költségei arányos megosztásával.   

 

A Sztv. 115.§ (2) bekezdése alapján 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.  

 

Az Egyesített Szociális Intézményben alkalmazandó intézményi térítési díjak 2022. július 01. 

napjától történő megállapításához, szociális ellátási formák szerint készítettem el a jelen 

előterjesztést, a szolgáltatási önköltség meghatározása alapján. 

 

 

Javaslat a szociális ellátási formák 2022. július 1. napjától történő intézményi térítési 

díjainak meghatározásához: 

 

a) Szociális étkeztetés 

 

  

Szolgáltatási önköltség összege:  1.010,-Ft/fő/nap 

  

A szociális étkeztetés 2022. július 01. napjától javasolt intézményi térítési díja: 

 

 Helyben fogyasztás     Kiszállítás díja  

 

 650,-Ft + ÁFA/fő/adag= 825,-Ft/fő/adag  60,-Ft+ÁFA/ adag=75,-Ft 

 

Jelenlegi megállapított intézményi térítési díj: 

 

 540,-Ft + ÁFA/fő/adag= 685,-Ft/fő/adag  60,-Ft+ÁFA/ adag=75,-Ft 

 

 

b) Házi segítségnyújtás 

 

A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott 

személyek száma szerint illeti meg.  

A házi segítségnyújtás szolgáltatás esetében megkülönböztetünk szociális segítést és 

személyi gondozást.  

Szolgáltatási önköltség: 

 

 

Személyi gondozás szolgáltatási önköltsége:  2.505,-Ft/óra 

 

Házi segítségnyújtás szolgáltatásának 2022. július 01.napjától javasolt intézményi térítési 

díja: 

 

 350,-Ft/óra  szociális segítés és személyi gondozás esetében is 

 



Javasoljuk a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjainak 

megállapításáról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 2 §-ában foglaltak megtartását, 

miszerint a házi segítségnyújtás szolgáltatását igénybevevő személynek a fenntartó a személyi 

térítési díjat elengedi, ha a szolgáltatást igénybe vevő (kötelezett) jövedelme az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át nem haladja meg. 

 

c) Időskorúak nappali intézményi ellátása 

 

A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg.  

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 29/1993.(II. 17.) 

Korm. rendelet 15. §-a szerint nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön 

kell meghatározni: 

 - a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, valamint 

 - a napközbeni tartózkodást és étkeztetést igénybe vevőkre. 

 

Szolgáltatási önköltség: 

 

 

Szolgáltatási önköltség összege:  2.585,-Ft/fő/nap 

 

Időskorúak nappali intézményi ellátása szolgáltatásának 2022. július 01. napjától javasolt 

intézményi térítési díja: 

 

• 80,- Ft/fő/nap  csak napközbeni tartózkodás esetén 

 

• A szociális étkeztetés 2022. július 01. napjától elfogadott intézményi 

térítési díja 650,-Ft+ÁFA+80,-Ft/fő/nap  napközbeni tartózkodás és 

étkezést igénybe vevők esetén igénybe vevők esetén 

 

Napközbeni tartózkodást és étkeztetést igénybe vevőkre, a rendeletben elfogadott szociális 

étkezés és a csak napközbeni tartózkodás esetén megállapított díjak összege lesz az 

alkalmazandó. 

Javasoljuk a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjainak 

megállapításáról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 2. §-ában foglaltak megtartását, 

miszerint az időskorúak nappali intézményi ellátása szolgáltatása keretében a csak napközbeni 

tartózkodást igénybevevő személynek a fenntartó a személyi térítési díjat elengedi, ha a 

szolgáltatást igénybe vevő (kötelezett) jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 500 %-át nem haladja meg. 

 

d) Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 

 

Szolgáltatási önköltség bentlakásos ellátás igénybe vétele esetén: 

 

Szolgáltatási önköltség összege bentlakásos ellátás igénybe vétele esetén: 8.720,-Ft/fő/nap 

 

Időskorúak tartós bentlakásos ellátás szolgáltatásának 2022. július 01. napjától javasolt 

intézményi térítési díja: 

 

Átlagos ellátás szolgáltatása: 



 

átlagos ellátás szolgáltatása      3. 000,-Ft/fő/nap 

 

Jelenlegi megállapított intézményi térítési díj: 

 

átlagos ellátás szolgáltatása      2.450,-Ft/fő/nap 

 

 

Belépési hozzájárulással igénybe vehető szolgáltatás: 

 

belépési hozzájárulással igénybe vehető szolgáltatás   3.300,-Ft/fő/nap 

 

Jelenlegi megállapított intézményi térítési díj: 

 

belépési hozzájárulással igénybe vehető szolgáltatás     2.750,-Ft/fő/nap 

 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) 

Korm. rendelet 3.§ (4) bekezdésének megfelelően az 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 rendelet hatályba lépését 2022. július 01. napjával javasoljuk. 

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szociális ellátások intézményi térítési díjainak 

mértékéről szóló előterjesztést és az önköltség kiszámítását vitassa meg, és rendeletben állapítsa 

meg. 

 

Csorvás, 2022. június 10. 

 

        Maczák Istvánné sk. 

            intézményvezető  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2022. (………...) 

ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e 

 
a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 

térítési díjainak megállapításáról szóló 6/2022. (III.31.) 

 önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(Tervezet) 

 

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdés f) 

pontjában és a 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 8. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. §  

 

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjainak megállapításáról 

szóló 6/2022 (III.31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

2. §  

 

Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba, és 2022. július 2-án hatályát veszti. 

 

 

Baráth Lajos      Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi  

polgármester        jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 2022. június ….-án. 

 

 

 

Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi 

  jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjainak 

megállapításáról szóló 6/2022 (III.31.) önkormányzati rendelet módosításához 

 

 

 

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellátási formák  

szerinti intézményi térítési díjai 
 

 

 

 A B C 

 Szolgáltatás Szolgáltatási 

önköltség 

Intézményi térítési díj 

1. Szociális étkeztetés  1.010,-Ft/fő/nap helyben fogyasztás esetén: 650,- Ft+ÁFA/fő/nap 

 

kiszállítás díja: 60,- Ft+ÁFA/adag 

 

2. Házi segítségnyújtás személyi 

gondozás: 

2.505,- Ft/óra 

350,- Ft/óra (szociális segítés és személyi 

gondozás esetében is) 

 

3. Időskorúak nappali 

intézményi ellátása 

2.585,- Ft/fő/nap csak napközbeni tartózkodás esetén: 80,- Ft/nap 

 

napközbeni tartózkodást és étkeztetést igénybe 

vevők esetén: 650,- Ft+ÁFA+80,- Ft/fő/nap 

 

4. Időskorúak ápoló-

gondozó otthoni 

ellátása 

8.720,- Ft/fő/nap 

 

napi intézményi térítési díj: 3.000,- Ft/fő/nap, 

amelyet minden esetben ellátási napokra kell 

alkalmazni 

 

 

5. Belépési hozzájárulás 

megfizetésével 

igénybe vehető ellátás 

8.720,- Ft/fő/nap 

 

napi intézményi térítési díj: 3.300,- Ft/fő/nap, 

amelyet minden esetben ellátási napokra kell 

alkalmazni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Előzetes hatásvizsgálat 

 
a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjainak 

megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján az előzetes hatásvizsgálat alábbi 

szempontjait terjesztem elő.  

 

1. Társadalmi hatás: A térítési díjak megállapításával biztosítható az intézményi ellátás 

keretében az idősek ellátása, a társadalmi gondoskodás megszervezése ebben a 

korosztályban.  

 

2. Gazdasági hatás: A térítési díj megállapítása elősegíti az intézmény fenntartását és a 

gazdaságos működést.  

 

3. Költségvetési hatás: A térítési díjjal jelentős mértékben biztosíthatók az intézmény 

költségvetés forrásai. 

 

4. Környezeti következmény: A környezeti hatások keretében ismertethető el, hogy egy 

számában és a társadalmi gondoskodás körében jelentős arányt képező korosztályról 

való gondoskodás hozzájárul a környezeti fenntarthatóság előmozdításához is.   

 

5. Egészségi következmény: Az intézményi ellátással hatékonyabban lehet gondoskodni 

az idősek egészségi állapotának megőrzéséről.  

 

6. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Többlet adminisztratív terhet ró az 

intézményre a módosított térítési díjak beszedése.  

 

7. Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható 

következményei: Az intézményi térítési díj minden szolgáltatás esetében elkerülhetetlen 

az egyre növekvő intézményi kiadások miatt.  

 

8. Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, és 

pénzügyi feltételek: A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indokolás 

 
a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjainak 

megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához 

 

 

Általános indokolás: 

 

Az önkormányzati rendelet megalkotására a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 

1993. évi III. törvény 92.§-a (1) bekezdés a) pontjában, 92.§ (2) bekezdés f) pontjában és a 

92/B. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak hatalmazzák fel a Képviselő-testületet.  

 

Részletes indokolás: 
 

Az 1.§-hoz: A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjainak 

megállapításáról szóló önkormányzati rendelet 1. mellékletét az intézményi térítési díjak 

emelkedése miatt szükséges módosítani.  

 

A 2.§-hoz:  A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


