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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. április 19.

Javaslat Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  az
önkormányzat  fenntartásában  működő  szociális  és  gyermekjóléti  intézményekről
szóló 22/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete módosítására

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző

Meghívott: Bölcskei Anna, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 
Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője
Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője
Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója

Véleményező     bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. április 10.
pénzügyi bizottság 2018. április 10.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. április 12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. április 12.

A     napirendi     pont     rövid     tartalm  a: A rendelet módosítását a szolgáltatási önköltségek – és ezáltal az
intézményi térítési díjak – változása indokolja. Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent
Erzsébet  Idősek  Otthonai  intézményvezetője  kezdeményezte  az  étkeztetés  és  az  idősek  otthona
szociális szolgáltatások térítési díjának emelését.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 7849-4/2018.
Ügyintéző neve: Molnár-Osztrocska Diána Telefonszáma: 06-25-544-276
Ügyintéző aláírása: Molnár-Osztrocska Diána s.k. Osztályvezető aláírása: dr. László Borbála s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: ----
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné s.k.

Leadás dátuma: 2018. április ….
Ellenőrzés dátuma: 2018. április 5.

Észrevétel: Van /Nincs

Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Sürü Renáta s.k.

Leadás dátuma: 2018. április …. Ellenőrzés dátuma: 2018. április 5.

Amennyiben van:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:      egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés



Egyéb megjegyzések: Az előterjesztés két változatú („A” és „B”)  rendelet-tervezetet tartalmaz.

J A V A S L A T

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat
fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 22/2010. (VI.

25.) önkormányzati rendelete módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 114. § (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési
díjat kell fizetni. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény  (a  továbbiakban:  Gyvt.)  146.  §-a  alapján  a  személyes  gondoskodást  nyújtó
gyermekjóléti  alapellátás  keretében  biztosított  gyermekek  napközbeni  ellátásáért  és
gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
A fizetendő intézményi térítési díjak megállapítása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.

Az Szt. 115. § (1) bekezdése szerint 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  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 Gyvt. 147. § (1) és (3) bekezdése szerint az intézményi térítési díj – a gyermekétkeztetés
kivételével  –  a  szolgáltatási  önköltség  és  a  központi  költségvetésről  szóló  törvényben
biztosított támogatás különbözete. A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok
alapján kell megállapítani.

Fontos hangsúlyozni, hogy az „intézményi térítési díj” nem azonos fogalom a „személyi
térítési díjjal. 
A személyi  térítési  díj  az az összeg,  amelyet  az ellátott  ténylegesen megfizet  egy általa
igénybe vett személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásért, hiszen az Szt. illetve Gyvt.
tételesen  meghatározza,  hogy  egy-egy  ellátás  esetén  az  ellátott  jövedelmének  hány
százaléka erejéig kérhető térítési díj,  hogy mely esetekben kell  ingyenesen biztosítani az
ellátást, valamint a helyi rendeletben önkormányzatunk meghatározta, hogy mely esetekben
lehet a személyi térítési díjat csökkenteni. A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét az
intézményvezető  konkrét  összegben  állapítja  meg,  és  arról  az  ellátást  igénylőt  a
megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)
Korm.  rendelet  3.  §  (1)  és  (2)  bekezdése  szerint  az  intézményi  térítési  díjat  –  a  házi
segítségnyújtás  kivételével  –  ellátási  napra  vetítve  kell  megállapítani,  és  emellett  a
bentlakásos intézményeknél havi intézményi térítési díjat is meg kell  határozni úgy,
hogy a havi intézményi térítési díj a napi intézményi térítési díjnak a harmincszorosa
(a  hónapok  naptári  napjainak  számától  függetlenül.).  Házi  segítségnyújtás  esetén  az
intézményi térítési díjat gondozási órában kell meghatározni.
Az  Szt.  116.  §  (2)  bekezdése  alapján  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás
igénybevétele esetén a szociálisan nem rászorult személy térítési díjának összegét a
fenntartó szabadon állapítja meg. 
Fenti  rendelkezések  alapján  az  Egyesített  Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi  Szent
Erzsébet  Idősek  Otthonának (továbbiakban:  ESZI)  intézményvezetője  megállapította
ellátásonként  a  szolgáltatási  önköltséget.  Az  előző  évhez  képest  az  ellátásonként



megállapított szolgáltatási önköltségek átlagosan 8 %-kal emelkedtek (2016-ról 2017-re 14
%-kal nőtt a szolgáltatási önköltség).

Az ESZI intézményvezetője a bentlakásos ellátás és az étkeztetés szociális szolgáltatás
kivételével a többi szolgáltatás esetén a térítési díjak emelésére nem tett javaslatot,
azzal, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele esetén a szociálisan
nem  rászorult  személy  intézményi  térítési  díja  megegyezik  a  szolgáltatási
önköltségével. 
Intézményvezető asszony számításait és javaslatait az előterjesztés  2. számú melléklete
tartalmazza. 

A 2017. és 2016. években az intézményi térítési díjak emelésére nem került sor.
A bentlakásos ellátás  (idősek  otthona)  és  az  étkeztetés  szociális  szolgáltatás  esetén az
intézményvezető két alternatív javaslatot dolgozott  ki.  Az „A” változat kb. 10 %-kal,  a „B”
változat  kb.  5 %-kal magasabb térítési  díj  összeget  tartalmaz a jelenleg hatályos térítési
díjakhoz képest. 
Az intézményi térítési díjak emelésének indoka, hogy évről évre emelkedik a személyi
juttatások kiadása, valamint az étkeztetést biztosító Zalagast Kft. árai is.

Az étkeztetés esetén javasolt intézményi térítési díj emelés változatok:

Jelenleg
érvényes

intézményi
tér. díj

Jogszabályi
előírás alapján
számolt 2017.
évi intézményi

térítési díj
(szolgáltatási
önköltség) 
Jogszabályi

előírás     alapján
számolt 2018.
évi intézményi

térítési díj
(a 2017. évi int.

tér. díj
változása)

2018. évre javasolt
int. térítési díj

(2018.06.01-től)
„A”

2018. évre
javasolt int.
térítési díj

(2018.06.01-
től)

„B”

étkeztetés
385 Ft/nap 797 Ft/nap

804 Ft/nap
(+0,8 %)

420 Ft/nap
(+9 %)

405 Ft/nap
(+5,2 %)

étkeztetés
kiszállítással

635 Ft/nap 1.333 Ft/nap
1.353 Ft/nap

(+1,5 %)
670 Ft/nap
(+5,5 %)

655 Ft/nap
(+3,14 %)

Az  átlagos  szintű  ápolást,  gondozást  nyújtó  idősek  otthona  esetén  javasolt  intézményi
térítési díj emelés változatok:

Jelenleg
érvényes

intézményi
tér. díj

Jogszabályi
előírás
alapján

számolt 2017.
évi

intézményi
térítési díj

(szolgáltatási
önköltség) 

Jogszabályi
előírás     alapján

számolt 2018. évi
intézményi térítési

díj
(a 2017. évi int. tér.

díj változása)
2018. évre

javasolt int.
térítési díj

(2018.06.01-től)

2018. évre
javasolt int.
térítési díj

(2018.06.01-től)

„B”



„A”

Dunasor 15. 3.590 Ft/nap 
(107.700

Ft/hó)

8.229 Ft/nap
(246.870 Ft/hó)

9.018 Ft/nap
(270.540 Ft/hó)

(+9,58 %)

3.950 Ft/nap
(118.500 Ft/hó)

(+10 %)

3.770 Ft/nap
(113.100 Ft/hó)

(+5%)

Barátság  út
27.

3.590 Ft/nap 
(107.700

Ft/hó)

6.736 Ft/nap
(202.080 Ft/hó)

7.725 FT/nap
(231.750 Ft/hó)

(+14,68 %)

3.950 Ft/nap
(118.500 Ft/hó)

(+10 %)

3.770 Ft/nap
(113.100 Ft/hó)

(+5 %)

Az intézmény által nyújtott többi szolgáltatás esetén:

Megnevezés Jelenleg
érvényes

intézmény
i tér. díj

Jogszabál
yi     előírás
alapján
számolt
2017. évi

intézmény
i térítési

díj
(szolgáltat

ási
önköltség)

Jogszabályi
előírás     alapján

számolt 2018. évi
intézményi
térítési díj

(a 2017. évi int.
tér. díj változása)

2018. évre javasolt
int. térítési díj

(2018.06.01-től)

házi 
segítségnyújtá
s

0 Ft/óra1.- Ft – 28.500.- Ft-
ig

0 Ft/óra

28.501.- Ft – 45.000.- Ft-
ig- szociális segítés: 

- szociális segítés: 
2.737 Ft/óra 

- személyi gondozás: 2.737
Ft/óra

(+15,7 %)
2.365 Ft/óra

- személyi gondozás:
 2.365 Ft/óra

520 Ft/óra 520 Ft/óra

840 Ft/óra45.001.- Ft –
70.000.- Ft-ig

700 Ft/óra 700 Ft/óra

Egyedül élő személy 
esetén 45.001.- Ft – 
90.000 Ft-ig840 Ft/óra
70.001.- Ft egy főre jutó 
jövedelemtől

700 Ft/óra 700 Ft/óra



jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás

 500 Ft/napszociálisan
rászoruló ellátott

45 Ft/nap  45 Ft/nap

idősek klubja430 Ft/nap
szociálisan nem rászoruló ellátott

csak napközbeni 
tartózkodást igénybe vevő 
nem demens ellátott 

300 Ft/nap

1.574 Ft/nap
1.734 Ft/nap

(+10,1 %)

300 Ft/nap

csak napközbeni 
tartózkodást igénybe vevő 
demens ellátott 

300 Ft/nap 300 Ft/nap

reggeli (bruttó) 0 Ft 114 Ft 114 Ft/nap

0 Ftellátottak szállítása 325 Ft 891 Ft 325 Ft

Az  intézményvezető  javaslatot  nyújtott  be  az étkeztetés  szociális  szolgáltatás
jogosultsági feltételeként meghatározott jövedelemhatár hatályon kívül helyezésére. 
A jelenleg  hatályos,  az  önkormányzat  fenntartásában  működő  szociális  és  gyermekjóléti
intézményekről szóló 22/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése szerint az
étkeztetés igénybevételére az Szt. 62. §-ában foglalt személyeken kívül a következő személy
és családja jogosult, aki:

a)  rendszeres pénzellátásban részesül, 
b)  munkaügyi szervnél álláskeresőként regisztrált,
c)  saját ellátásáról gondoskodni képtelen, 
d) ellátásáról hozzátartozója, vagy a vele közös háztartásban élő családtagja nem
gondoskodik, 
e) mozgásában korlátozott, vagy
f) tartós betegségben szenved 

és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 100.000,-Ft- ot.”
Az intézményvezető javaslata alapján a rendelkezés módosítása:
„...az étkeztetés igénybevételére az Szt. 62. §-ában foglalt személyeken kívül a következő
személy és családja jogosult, aki:
a)  rendszeres pénzellátásban részesül, 
b)  munkaügyi szervnél álláskeresőként regisztrált,
c)  saját ellátásáról gondoskodni képtelen, 
d) ellátásáról hozzátartozója, vagy a vele közös háztartásban élő családtagja nem
gondoskodik, 
e) mozgásában korlátozott, 
f) tartós betegségben szenved vagy
g) 75. életévét betöltött személy.”

Intézményvezető asszony javaslatát azzal indokolta, hogy így növelhető lenne az ellátást
igénybe vevők köre. Amíg 2015-ben még 365 ellátott vette igénybe a szociális étkeztetést a
445  engedélyezett  fő  helyett,  2017-ben  már  csak  átlagosan  270  fő  igénybevevő  volt.  A
szociális étkeztetés kihasználtsága évről évre csökkenő tendenciát mutat. A visszaesés oka
– intézményvezető asszony szerint – egyrészt abból ered, hogy a növekvő nyugdíjösszegek
és  a  helyi  rendeletben  meghatározott  jövedelemkorlát  miatt  kiszorulnak  az  ellátottak,
másrészt  a  közétkeztetésre  vonatkozó  jogszabályok  alapvetően  az  egészséges



táplálkozásra próbálják a hangsúlyt fektetni, és az így készített ételek nem minden esetben
felelnek meg az idősek ízlésének. Bár jogosultak lehetnének az étkeztetés igénybe vételére,
de sokan inkább azt választják, hogy kiegészítéssel a jobban a szájízüknek megfelelő, több
-féle ételt kínáló vendéglátóipari egységből szerzik be az ebédet.

Intézményvezető asszony tájékoztatása szerint az intézmény szolgáltatásai iránt érdeklődők
és hozzátartozóik elmondásából egyre többször tapasztalják, hogy a rászoruló idősnek a
jövedelme  relatíve  magas,  tehát  meghaladja  a  különböző  szolgáltatások  esetén  a
jövedelemhatárt, ám a tényleges összeg, amihez havonta hozzájutnak már a levonások miatt
alacsonyabb.
A jövedelemszámításra  vonatkozó  eljárást,  a  figyelembe  vehető  rendszeres  jövedelmet,
valamint a figyelembe vehető levonást az Szt. – a személyi jövedelemadóról szóló törvény
alapján – tartalmazza.
A jövedelemhatár megszüntetése feltételezi az ellátotti kör bővülését.

Az alábbi  táblázat  az intézmény saját  bevételének alakulását  mutatja  meg:  a jogszabály
alapján  kiszámolt  és  a  2  változatban  javasolt  intézményi  térítési  díjakkal  kiszámolt
bevételeket  hasonlították  össze  a  2018.  évi  tervezett  bevételekkel.  (2018.  június  1-től
számoltak a növelt összegű térítési díjakat.)

adatok E Ft-ban

Megnevezés
2018. évi
tervadat 

A költségvetés alakulása Eltérés a tervadatokhoz képest

jogszabály
alapján

számított
térítési
díjjal
„A”

változat
szerinti
térítési
díjakkal

számolva

„B”
változat
szerinti
térítési
díjakkal

számolva

jogszabál
y alapján
számított
térítési
díjjal

„A”
változat
szerinti
térítési
díjakkal

számolva

„B” változat
szerinti
térítési
díjakkal

számolva

KIADÁSOK 922 261 922 261 922 261 922 261 0 0 0

Bevételek
ebből:

Normatív
támogatás

321 947 321 947 321 947 321 947 0 0

Saját
bevétel

272 691 282 357 277 468 275 684 9 666 4 777 2 993

Önkormány
-zati
támogatás

327 623 317 957 322 846 324 630 -9 666 - 4 777 -2 993

A jogszabály  alapján  kiszámolt  térítési  díjakat  alapul  véve  az  intézmény  saját  bevétele
elméletben 9 666 eFt-tal emelkedne, az „A” változatban javasolt térítési díjak alapján a
saját  bevételek  4  777  eFt-tal  növekednének,  „B”  változatban  javasolt  térítési  díjak
alapján a saját bevételek 2.993 eFt-tal növekednének.

A  növekedés  csak  akkor  realizálódik,  ha  az  igénybe  vevők  száma  az  optimális
férőhely-kihasználáshoz  közelít  és  az  ellátottak  jövedelme  sem  változik
nagymértékben.  

Az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat intézményvezetője  a  Családok  Átmeneti  Otthona
(Frangepán  utca  54.)  szakmai  egység  esetén  tett  eleget  a  szolgáltatási  önköltség
számítására vonatkozó kötelezettségének.  Az intézményvezető levelét  az előterjesztés  3.
számú melléklete tartalmazza. 



A Családok Átmeneti Otthonának 2018. évi tervezett önköltsége: 1.443.964,- Ft/fő/év

2018. évi
tervezett
működési
kiadások
összege
(Ft/fő/év)
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térítési díj
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2018. évi
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2018. évi

intézményi
térítési díj
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Családok
Átmeneti
Otthona

1.443.964,- Ft 1.374.476,- Ft 69.490,- Ft 5.700,- Ft
190,- Ft

(2017-ben: 785 Ft)

A 2016-ban évben számított 990.050,- Ft/fő/év tervezett önköltséghez képest a 2017. évre
az önköltség növekedése miatt kb. 24 %-os intézményi térítési díj növekedésre került sor. Az
akkori  változást  az  indokolta,  hogy  a  tervezett  kiadásokat  9%-kal  emelték,  a  tervezett
igénybe vevők számát 12 %-kal csökkentették, az állami támogatás összegének változása
nélkül. 
2017-ben a tervezett önköltség 1.227.857,- Ft volt  (216.107,- Ft-tal volt  kevesebb, mint a
2018-ra tervezett), a tervezett normatív állami hozzájárulás pedig 940.600,- (433.876,- Ft-tal
kevesebb, mint a tervezett). A 2018. évre tervezett normatív állami hozzájárulás 46 %-kal
nőtt.  Mindez  az  intézményi  térítési  díj  csökkenését  okozta  (785,-  Ft-ról  190  Ft-
ra/nap/fő).

Az önkormányzat hatályos helyi rendeletének 28. § (5) bekezdésében meghatározott térítési
díj összege igénybe vevőnként nem haladhatja meg a gyermek családjában az egy főre jutó
rendszeres havi jövedelem 50 %-át. 
A Gyvt. 148. § (4) bekezdése szerint a személyi térítési díj – a gyermekétkeztetés kivételével
– nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

A 2016. évi intézményi térítési díj napi összege: 135 Ft/nap volt, ennél magasabb összegű
napi díjat nem lehetett megállapítani. 2017-ben a napi intézményi térítési díj 5,8- szorosára,
azaz 785 Ft/nap/fő összegre nőtt.  2018-ban a napi intézményi térítési díj 190 Ft/nap/fő,
amelynél magasabb összegű térítési díjat nem lehet megállapítani.

Az intézményvezető javasolta az önkormányzati rendeletből az előtakarékosságra vonatkozó
29. § hatályon kívül helyezését, annak okafogyottá válása miatt.

Az intézményvezető javaslata a Családok Átmeneti Otthonában megállapítandó térítési
díjakra:

Kategória
Térítési díj felnőtt Térítési díj gyermek

Ft/nap/fő Ft/hó/fő Ft/nap/fő Ft/hó/fő

I. 190 5.700 80 2.400

A Gyvt.  150.  §  (3)  bekezdés  d)  pontja  szerint  a  személyi  térítési  díj  összege  igénybe
vevőnként  nem haladhatja meg a gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi
jövedelem 50 %-át.

A  Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros (a továbbiakban:  BID) intézmény igazgatója  is
elkészítette a bölcsődei ellátásra vonatkozó szolgáltatási önköltség számítást.

A Gyvt. 147. § (2) bekezdése szerint a bölcsődei nevelés esetében az intézményi térítési



díjat  külön  meg kell  határozni  a  gyermek  gondozására,  valamint  a  gyermekétkeztetésre
vonatkozóan.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 702/2015. (XII.17.) határozatával az
önkormányzat által fenntartott BID intézményben 2016. február 1-jétől a gyermekétkeztetés
nyersanyagnormáját  és intézményi  térítési  díját  276 Ft+áfa /nap/fő összegben határozta
meg.  A Közgyűlése  2012. július 1-től döntött a szülők által fizetendő  gondozási térítési
díjról, melynek összege 1955.- Ft/hó/fő. 
20 munkanapos hónapban a bölcsődei ellátás havi bruttó intézményi térítési díja: 8955 Ft.

A  személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti  alapellátások  és  gyermekvédelmi
szakellátások  térítési  díjáról  és  az  igénylésükhöz  felhasználható  bizonyítékokról  szóló
328/2011.  (XII.29.)  Korm.  rendelet  9.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  gondozásra  számított
intézményi  térítési  díj  az  élelmezés  nyersanyagköltségével  csökkentett  szolgáltatási
önköltség és a normatív állami hozzájárulás összegének különbözete. 
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja a Gyvt. 151. § (3) bekezdése szerint
az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

A  BID 2018.  évi  intézményi  térítési  díja  (287 fő  kihasználtsággal,  havi  21  munkanappal
számolva): 3.386 Ft/fő/nap.
Egy  bölcsődei  férőhelyre  vetítve  (376  férőhely)  az  intézményi  térítési  díj:  2.584
Ft/férőhely/nap.
A  gondozásra  számított  intézményi  térítési  díj  (287  fő  kihasználtsággal,  21
munkanapra számolva): 3.036 Ft/fő/nap, 63.754 Ft/fő/hó.
 
Az intézményi térítési díj a 2017. évhez képest csökkent, amelynek oka a tervezett kiadások
csekély  mértékű emelkedése mellett  a  normatív  állami  hozzájárulás összegének jelentős
emelkedése: 142.844.310,- Ft-ról 261.507.251,- Ft-ra.

A  BID  igazgatója  a  térítési  díj  emelésére  nem  tett  javaslatot.  A  BID-re  vonatkozó
számításokat az előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazza.

Az  ESZI  „A”  és  „B”  változatának  megfelelően  az  előterjesztés  két  változatú  rendelet-
tervezetet tartalmaz.
Az „A”, azaz 10 %-os térítési díj emeléshez az előterjesztés 1. mellékletében található „A”
rendelet-tervezetet tartozik.
A „B”,  azaz 5 %-os térítési  díj  emeléshez az előterjesztés 1.  mellékletében található „B”
rendelet-tervezetet tartozik.

Tisztelt Közgyűlés!
Az alábbiakban kerül kifejtésre a 22/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendeletet módosító
rendelet tervezet általános és részletes indokolása.

I.
Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 114. § (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési
díjat kell fizetni. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény  (a  továbbiakban:  Gyvt.)  146.  §-a  alapján  a  személyes  gondoskodást  nyújtó
gyermekjóléti  alapellátás  keretében  biztosított  gyermekek  napközbeni  ellátásáért  és



gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
A fizetendő intézményi térítési díjak megállapítása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. Az Szt.
92. § (1) bekezdése és a Gyvt. 29. § (1) bekezdése alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlése a 22/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendeletében többek között meghatározta a
fenntartásában lévő szociális és gyermekjóléti szolgáltatások intézményi térítési díját. Az Szt.
115. § (1) bekezdése szerint az intézményi térítési  díj  a személyes gondoskodás körébe
tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg.
A Gyvt.  147.  §  értelmében az intézményi térítési díj alapjául szolgáló szolgáltatási
önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján minden évben meg kell határozni. 
Az Egyesített  Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek  Otthonai
intézményvezetője, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője, valamint a Bölcsődék
Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény  igazgatója javaslatot nyújtott be a szolgáltatási
önköltségek meghatározásával a 2018. évi intézményi térítési díjak összegére. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § és 115. §-ai
alapján,  valamint  –  a  települési  önkormányzat  által  a  köznevelési  intézményekben  a
gyermekétkeztetést  biztosítására  vonatkozó  – a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi
igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  29.  §-a  alapján  a  fenntartó  önkormányzat
rendeletben  szabályozza  a  személyes  gondoskodásért  fizetendő  térítési  díjak
mértékét,  a  térítési  díj  csökkentésének,  illetve elengedésének eseteit  és módjait.  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.

Fentiek  alapján  az  önkormányzat  fenntartásában  működő  szociális  és  gyermekjóléti
intézményekről  szóló  22/2010.  (VI.  25.)  önkormányzati  rendelet  vonatkozó rendelkezését
módosítani kell.

II.
Részletes indokolás

(mindkét változatú rendelet-tervezethez)

1.  §  Az  Egyesített  Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi  szent  Erzsébet  Idősek  Otthonai
intézményvezetője javaslatára az étkeztetés szociális szolgáltatás jogosultsági feltételeként
meghatározott jövedelemhatárt hatályon kívül helyezzük, kiegészítő jogosultsági feltételként
pedig megjelenik a betöltött 75 életév. 

2. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1)
bekezdés  d)  pontja  szerint  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  intézmény állami
fenntartója ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. §
(1) bekezdés e) pontja szerint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet
ellátó állami intézmény fenntartója ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli  a szakmai
munka eredményességét, a szakmai program végrehajtását. A fenntartó a szakmai munka
eredményességét az intézmény által készített beszámoló alapján értékelheti. Az intézmény
évenként  egy  alkalommal  kötelezhető  arra,  hogy  tevékenységéről  átfogó,  szakmai
beszámolót adjon.
Az intézmények beszámolóinak beküldési határidejét adott év május 31. napjában rögzítjük.

3-6. § E §-okban kerültek rögzítésre a szociális és gyermekjóléti ellátások jogszabály alapján
számított, illetve az önkormányzat által meghatározott intézményi térítési díjai. 

7.  § A Családok Átmeneti  Otthona esetében az előtakarékosság ösztönzésére vonatkozó



rendelkezést  az  intézményi  térítési  díj  jelentős  mértékű  megváltozása,  csökkenése  miatt
hatályon kívül kell helyezni.

8.  §  A módosítás  2018.  június  1.  napján  fog  hatályba  lépni,  és  technikai  dereguláció
eredményeként az azt követő napon hatályát veszti, mivel a módosító rendelet rendelkezései
beépülnek az alaprendeletbe. 

A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság az előterjesztést a 2018. április 10-i ülésén
tárgyalta és 6:0:0 arányban közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.
A pénzügyi bizottság az előterjesztést a 2018. április 10-i ülésén tárgyalta és 5:0:0 arányban
megtárgyalásra javasolta.
A gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság  az  előterjesztést  a  2018.  április  12-i  ülésén
tárgyalta és egyhangúlag közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.
Az ügyrendi,  igazgatási és jogi bizottság a rendelet-tervezetet a 2018.  április  12-i  ülésén
tárgyalta és egyhangúlag közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.

Fentiek alapján az előterjesztés  1.  számú  mellékletében  található  „A”  és  „B”  változatú
rendelet-tervezeteket terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



az előterjesztés 1. számú melléklete

„A”

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
 ..../2018. (…..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről
szóló 22/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete módosítására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62.  §  (2)  bekezdésében,  a  92. § (1)
bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.  §  (1)-(2)  bekezdésében  kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.  évi  CLXXXIX.
törvény  13.  §  (1)  bekezdés  8.  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a
következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről
szóló 22/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZGYI rendelet) 4. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az étkeztetés igénybevételére az Szt. 62. §-ában foglalt személyeken kívül a következő
személy és családja jogosult, aki:
a)  rendszeres pénzellátásban részesül, 
b)  munkaügyi szervnél álláskeresőként regisztrált,
c)  saját ellátásáról gondoskodni képtelen, 
d) ellátásáról hozzátartozója, vagy a vele közös háztartásban élő családtagja nem
gondoskodik, 
e) mozgásában korlátozott, 
f) tartós betegségben szenved vagy
g) 75. életévét betöltött személy.”

2. § Az SZGYI rendelet 2. §-a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § Az intézmények a tevékenységükről szóló átfogó, szakmai beszámolót tárgyév május
31. napjáig küldik meg a fenntartó részére.”

3. § Az SZGYI rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § (1) Az önkormányzat által biztosított étkeztetés alapszolgáltatás intézményi térítési díja
az alábbi, mely magában foglalja az áfát is:
a) jogszabály alapján számított: 804 Ft/nap
b) az önkormányzat által megállapított: 420 Ft/nap.

(2) Az  önkormányzat  által  biztosított  étkeztetés kiszállítással alapszolgáltatás intézményi
térítési díja az alábbi, mely magában foglalja az áfát is:
a) jogszabály alapján számított: 1 353 Ft/nap, melyből az étkeztetés 804 Ft/nap, a kiszállítás
549 Ft/nap,
b) az önkormányzat által megállapított: 670  Ft/nap, melyből az étkeztetés 420  Ft/nap, a
kiszállítás 250 Ft/nap.

(3) Az önkormányzat által biztosított házi segítségnyújtás alapszolgáltatás intézményi térítési
díja az alábbi:
a) jogszabály alapján számított:
aa) szociális segítés: 2 737 Ft/óra
ab) személyi gondozás: 2 737 Ft/óra
b) a szociális  segítés és személyi  gondozás  önkormányzat által megállapított  intézményi



térítési díja: 
ba) 1-28 500 Ft havi jövedelemig: 0 Ft/óra
bb) 28 501-45 000 Ft havi jövedelemig: 520 Ft/óra
bc) 45 001-70 000 Ft havi jövedelemig: 700 Ft/óra, 
bd) 70 000 Ft havi jövedelem felett: 840 Ft/óra, vagy
be) egyedül élő személy esetén 45 001-90 000 Ft havi jövedelemig: 700 Ft/óra.

(3a)  Az  étkeztetés  alapszolgáltatás  és  a  házi  segítségnyújtás  alapszolgáltatás  együttes
igénybe vétele esetén, ha a szolgáltatást igénybe vevő személy havi jövedelme nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét, akkor a személyi térítési díja az (1)
és  (3)  bekezdésben  meghatározott  intézményi  térítési  díj  egyötöd  részével  csökkentett
összeg.

(4) Az önkormányzat által biztosított idősek klubja alapszolgáltatás intézményi térítési díja
demens személy részére - csak napközbeni tartózkodás igénybe vétele esetén - az alábbi:
a) jogszabály alapján számított: 5 792 Ft/nap
b) az önkormányzat által megállapított: 300 Ft/nap.

(5) Az önkormányzat által biztosított idősek klubja alapszolgáltatás intézményi térítési díja
nem demens személy részére - csak napközbeni tartózkodás igénybe vétele esetén - az
alábbi:
a) jogszabály alapján számított: 1 734 Ft/nap
b) az önkormányzat által megállapított: 300 Ft/nap.

(6) Az önkormányzat által biztosított idősek klubja alapszolgáltatás igénybe vétele esetén a
reggeli intézményi térítési díja az alábbi, mely magában foglalja az áfát is:
a) jogszabály alapján számított: 114 Ft/nap
b) az önkormányzat által megállapított: 0 Ft/nap.

(7) Az önkormányzat által biztosított idősek klubja alapszolgáltatás igénybe vétele esetén az
ellátott szállításának térítési díja: 325,- Ft/nap.

(8) Az önkormányzat által biztosított jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alapszolgáltatás
intézményi térítési díja szociálisan rászoruló ellátott esetén az alábbi:
a) jogszabály alapján számított: 503 Ft/nap
b) az önkormányzat által megállapított: 45 Ft/nap.

(9) Az önkormányzat által biztosított jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alapszolgáltatás
intézményi térítési díja szociálisan nem rászoruló ellátott esetén az alábbi:
a) jogszabály alapján számított: 503 Ft/nap
b) az önkormányzat által megállapított: 500 Ft/nap.”

4. § Az SZGYI rendelet 24. § (1) – (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„24.  §  (1)  Az  önkormányzat  által  biztosított  alapszintű  ellátást  nyújtó  idősek  otthona
intézményi térítési díja (demens és nem demens ellátottak részére) az alábbi: 
a) jogszabály alapján számított (a Dunasor 15. szám alatt): napi 9 018 Ft, havi 270 540 Ft
b) jogszabály alapján számított (a Barátság útja 27. szám alatt): napi 7 725, havi 231 750 Ft
c) az önkormányzat által megállapított: napi 3 950 Ft, havi 118 500 Ft.

5. § Az SZGYI rendelet 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A bölcsődében a gondozásért fizetendő intézményi térítési díj az alábbi:
a) jogszabály alapján számított: 63 754 Ft/hó/fő
b) az önkormányzat által megállapított: 1 955 Ft/hó/fő.”

6. § Az SZGYI rendelet 28. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:



„(5) A Családok Átmeneti Otthonában az intézményi térítési díj az alábbi:
a) jogszabály alapján számított: napi 190 Ft/fő, havi: 5 700 Ft/fő
b) az önkormányzat által megállapított: felnőtt napi 190 Ft, havi: 5 700Ft; gyermek napi 80 Ft,
havi 2 400 Ft. „

7. § Hatályát veszti az SZGYI rendelet 29. §-a.

8. §  Ez a rendelet 2018. június 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Cserna Gábor
polgármester

 dr. Sürü Renáta
jegyző

Záradék: A rendelet 2018. április 20-án kihirdetésre kerül. 

                                                                                    dr. Sürü Renáta
                                                                                                   jegyző



„B”

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
 ..../2018. (…..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről
szóló 22/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete módosítására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62.  §  (2)  bekezdésében,  a  92. § (1)
bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.  §  (1)-(2)  bekezdésében  kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.  évi  CLXXXIX.
törvény  13.  §  (1)  bekezdés  8.  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a
következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről
szóló 22/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZGYI rendelet) 4. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az étkeztetés igénybevételére az Szt. 62. §-ában foglalt személyeken kívül a következő
személy és családja jogosult, aki:
a)  rendszeres pénzellátásban részesül, 
b)  munkaügyi szervnél álláskeresőként regisztrált,
c)  saját ellátásáról gondoskodni képtelen, 
d) ellátásáról hozzátartozója, vagy a vele közös háztartásban élő családtagja nem
gondoskodik, 
e) mozgásában korlátozott, 
f) tartós betegségben szenved vagy
g) 75. életévét betöltött személy.”

2. § Az SZGYI rendelet 2. §-a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § Az intézmények a tevékenységükről szóló átfogó, szakmai beszámolót tárgyév május
31. napjáig küldik meg a fenntartó részére.”

3. § Az SZGYI rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § (1) Az önkormányzat által biztosított étkeztetés alapszolgáltatás intézményi térítési díja
az alábbi, mely magában foglalja az áfát is:
a) jogszabály alapján számított: 804 Ft/nap
b) az önkormányzat által megállapított: 405 Ft/nap.

(2) Az  önkormányzat  által  biztosított  étkeztetés kiszállítással alapszolgáltatás intézményi
térítési díja az alábbi, mely magában foglalja az áfát is:
a) jogszabály alapján számított: 1 353 Ft/nap, melyből az étkeztetés 804 Ft/nap, a kiszállítás
549 Ft/nap,
b) az önkormányzat által megállapított: 655  Ft/nap, melyből az étkeztetés 405  Ft/nap, a
kiszállítás 250 Ft/nap.

(3) Az önkormányzat által biztosított házi segítségnyújtás alapszolgáltatás intézményi térítési
díja az alábbi:
a) jogszabály alapján számított:
aa) szociális segítés: 2 737 Ft/óra
ab) személyi gondozás: 2 737 Ft/óra
b) a szociális  segítés és személyi  gondozás  önkormányzat által megállapított  intézményi
térítési díja: 



ba) 1-28 500 Ft havi jövedelemig: 0 Ft/óra
bb) 28 501-45 000 Ft havi jövedelemig: 520 Ft/óra
bc) 45 001-70 000 Ft havi jövedelemig: 700 Ft/óra, 
bd) 70 000 Ft havi jövedelem felett: 840 Ft/óra, vagy
be) egyedül élő személy esetén 45 001-90 000 Ft havi jövedelemig: 700 Ft/óra.

(3a)  Az  étkeztetés  alapszolgáltatás  és  a  házi  segítségnyújtás  alapszolgáltatás  együttes
igénybe vétele esetén, ha a szolgáltatást igénybe vevő személy havi jövedelme nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét, akkor a személyi térítési díja az (1)
és  (3)  bekezdésben  meghatározott  intézményi  térítési  díj  egyötöd  részével  csökkentett
összeg.

(4) Az önkormányzat által biztosított idősek klubja alapszolgáltatás intézményi térítési díja
demens személy részére - csak napközbeni tartózkodás igénybe vétele esetén - az alábbi:
a) jogszabály alapján számított: 5 792 Ft/nap
b) az önkormányzat által megállapított: 300 Ft/nap.

(5) Az önkormányzat által biztosított idősek klubja alapszolgáltatás intézményi térítési díja
nem demens személy részére - csak napközbeni tartózkodás igénybe vétele esetén - az
alábbi:
a) jogszabály alapján számított: 1 734 Ft/nap
b) az önkormányzat által megállapított: 300 Ft/nap.

(6) Az önkormányzat által biztosított idősek klubja alapszolgáltatás igénybe vétele esetén a
reggeli intézményi térítési díja az alábbi, mely magában foglalja az áfát is:
a) jogszabály alapján számított: 114 Ft/nap
b) az önkormányzat által megállapított: 0 Ft/nap.

(7) Az önkormányzat által biztosított idősek klubja alapszolgáltatás igénybe vétele esetén az
ellátott szállításának térítési díja: 325,- Ft/nap.

(8) Az önkormányzat által biztosított jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alapszolgáltatás
intézményi térítési díja szociálisan rászoruló ellátott esetén az alábbi:
a) jogszabály alapján számított: 503 Ft/nap
b) az önkormányzat által megállapított: 45 Ft/nap.

(9) Az önkormányzat által biztosított jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alapszolgáltatás
intézményi térítési díja szociálisan nem rászoruló ellátott esetén az alábbi:
a) jogszabály alapján számított: 503 Ft/nap
b) az önkormányzat által megállapított: 500 Ft/nap.”

4. § Az SZGYI rendelet 24. § (1) – (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„24.  §  (1)  Az  önkormányzat  által  biztosított  alapszintű  ellátást  nyújtó  idősek  otthona
intézményi térítési díja (demens és nem demens ellátottak részére) az alábbi: 
a) jogszabály alapján számított (a Dunasor 15. szám alatt): napi 9 018 Ft, havi 270 540 Ft
b) jogszabály alapján számított (a Barátság útja 27. szám alatt): napi 7 725, havi 231 750 Ft
c) az önkormányzat által megállapított: napi 3 770 Ft, havi 113 100 Ft.

5. § Az SZGYI rendelet 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A bölcsődében a gondozásért fizetendő intézményi térítési díj az alábbi:
a) jogszabály alapján számított: 63 754 Ft/hó/fő
b) az önkormányzat által megállapított: 1 955 Ft/hó/fő.”

6. § Az SZGYI rendelet 28. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Családok Átmeneti Otthonában az intézményi térítési díj az alábbi:



a) jogszabály alapján számított: napi 190 Ft/fő, havi: 5 700 Ft/fő
b) az önkormányzat által megállapított: felnőtt napi 190 Ft, havi: 5 700Ft; gyermek napi 80 Ft,
havi 2 400 Ft. „

7. § Hatályát veszti az SZGYI rendelet 29. §-a.

8. §  Ez a rendelet 2018. június 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Cserna Gábor
polgármester

 dr. Sürü Renáta
jegyző

Záradék: A rendelet 2018. április 20-án kihirdetésre kerül. 

                                                                                    dr. Sürü Renáta
                                                                                                   jegyző


