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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. március 21.

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 2019. március 12.
pénzügyi bizottság 2019. március 12.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. március 13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. március 12.

A     napirendi     pont     rövid     tartalm  a: A rendelet módosítását a szolgáltatási önköltségek – és ezáltal az
intézményi térítési díjak – változása indokolja. Térítési díj emelésére a Családok Átmeneti Otthonában
kerül  sor,  a központi  költségvetésről  szóló törvényben biztosított  támogatás összegének változása
miatt. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 13732-8/2019.
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: Salamonné Pintér Mónika s.k.

Leadás dátuma: 2019. március 4. Ellenőrzés dátuma: 2019. március 4.

Észrevétel: Van /Nincs

Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

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

Leadás dátuma: 2019. március 4. Ellenőrzés dátuma: 2019. március 4.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

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



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 a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg.      
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  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  szolgáltatási  önköltsége
emelkedett  jelentősen  (23%),  a  nappali  ellátásé  pedig  csökkent.  A  nappali  ellátás
szolgáltatási önköltségének változását az engedélyezett férőhelyszámon belül a demens és
nem  demens  ellátható  személyek  arányának  változtatása  okozta.  A  Fejér  Megyei
Kormányhivatal  Szociális  és  Gyámügyi  Osztálya  által  kiadott  működési  engedély  2019.
február 8. napján emelkedett jogerőre. 
A többi szolgáltatás önköltsége átlagosan 7 %-kal emelkedett. (2016-ról 2017-re 14 %-kal
nőtt a szolgáltatási önköltség, 2017-ről 2018-ra átlagosan 8 %-kal.)
A 2017. és 2016. években az intézményi térítési díjak emelésére nem került sor, 2018-ban a
bentlakásos ellátás (idősek otthona) és az étkeztetés szociális szolgáltatás esetén került sor
5%-os intézményi térítési díj emelésre.

Az ESZI  intézményvezetője az intézmény által  nyújtott  szolgáltatások esetén a  térítési
díjak emelésére nem tett javaslatot.
Intézményvezető asszony számításait az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. 

Megnevezés Jelenleg
érvényes

intézményi
tér. díj

Jogszabályi
előírás
alapján

számolt 2018.
évi

intézményi
térítési díj

(szolgáltatási
önköltség)

Jogszabályi
előírás     alapján

számolt 2019. évi
intézményi
térítési díj

(a 2018. évi int.
tér. díj változása)

2019. évre javasolt
int. térítési díj

(2019.05.01-től)

étkeztetés 405 Ft/nap 804 Ft/ nap 854 Ft/nap
(+ 6 %)

405 Ft/nap

étkeztetés 
kiszállítással

655 Ft/nap 1.353 Ft/nap
1.403 Ft/nap

( + 4 % )
655 Ft/nap

házi segítségnyújtás

1.- Ft – 28.500.- Ft-ig 0 Ft/óra

 2.737 Ft/óra
 

2.806 Ft/óra
(+ 3 %)

0 Ft/óra

28.501.- Ft – 45.000.- 
Ft-ig 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/nap 500 Ft/napszociálisan rászoruló ellátott
szociálisan nem rászoruló ellátott

45 Ft/nap 503 Ft/nap



idősek klubja 45 
Ft/nap617 Ft/nap

(+ 23 %)

csak napközbeni 
tartózkodást igénybe 
vevő nem demens 
ellátott 

300 Ft/nap 300 Ft/nap

csak napközbeni 
tartózkodást igénybe 
vevő demens ellátott 

300 Ft/nap

5.792 Ft/nap 5.465 Ft/nap
(- 6 %)

300 Ft/nap

reggeli (bruttó)
0 Ft 114 Ft

114 Ft/nap
0 Ft

alapszintű ellátást 
nyújtó idősek otthona 
(Dunasor 15.)

3.770 Ft/nap
(113.100

Ft/hó)

9.018 Ft/nap
(270.540 Ft/hó)

9.681 Ft/nap
(290.430 Ft/hó)

(+ 7 %)
3.770 Ft/nap

(113.100 Ft/hó)

alapszintű ellátást 
nyújtó idősek otthona 
(Barátság útja 27.)

3.770 Ft/nap
(113.100

Ft/hó)

7.725 Ft/nap
(231.750 Ft/hó)

8.262 Ft/nap
(247.860 Ft/hó) 

(+ 7 %)

3.770 Ft/nap
(113.100 Ft/hó)

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 2019. évi tervezett önköltsége: 1.401.687,- Ft/fő/év

2019. évi
tervezett
önköltség
(Ft/fő/év) 

2019. évi állami
támogatás
(Ft/fő/év) 

2019. évi
intézményi
térítési díj
(Ft/év/fő)

2019. évi
intézményi
térítési díj
(Ft/hó/fő)
2019. évi

intézményi
térítési díj

(Ft/nap/fő)

Családok
Átmeneti
Otthona

1.401.687,- Ft 1.133.523,- Ft 268.165,- Ft 22.050,- Ft

735,- Ft

(2017-ben: 785 Ft
2018-ban: 190 Ft)

A 2016-ban évben számított 990.050,- Ft/fő/év önköltséghez képest a 2017. évre 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.  A 2017.  évi  térítési  díj
összege: 287.255 Ft/fő/év volt.
A 2018.  évre  a  normatív  állami  hozzájárulás  46  %-kal  nőtt.  Mindez  az  intézményi
térítési díj csökkenését okozta (785,- Ft-ról 190 Ft-ra/nap/fő).
2019-ben  a  állami  támogatás  összegének  csökkenése  miatt  az  intézményi  térítési  díj
összege jelentősen megnőtt.



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 kérte az önkormányzati rendeletben az előtakarékosságra vonatkozó
rendelkezések újra rögzítését: 
„A Családok Átmeneti Otthonában az intézményvezető e rendelet 28. § (5) b) bekezdésében
meghatározott  jövedelemhatárok  alapján  sorolja  be  a  családokat  az  otthonban  fizetendő
intézményi  térítési  díj  kategóriába.  Amennyiben  a  család  az  ellátás  igénybevételekor
előtakarékosságot vállal és e kötelezettségét nem teljesíti, az intézményvezető a Gyvt. 150.
§ (3) bekezdés d) pontjában foglaltakra figyelemmel állapítja meg a felnőtt személyi térítési
díjat azzal, hogy az nem haladhatja meg a 28. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott
összeget.”

Az intézményvezető javaslata a Családok Átmeneti Otthonában megállapítandó térítési
díjakra:

Kategória
Jövedelem (Ft/fő)
Térítési díj felnőtt

Térítési díj gyermek

Ft/nap/fő Ft/hó/fő Ft/nap/fő Ft/hó/fő

I. 0-30.000 170 5.100 80 2.400

II. 30.001-57.000 200 6.000 80 2.400

III. 57.001-85.500 450 13.500 80 2.400

IV. 85.501-től 735 22.050 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 2019.  évi  intézményi  térítési  díja  (290  fő  kihasználtsággal,  havi  21  munkanappal
számolva): 1.057 Ft/fő/nap.
Egy bölcsődei férőhelyre vetítve (376 férőhely) az intézményi térítési díj: 815 Ft/férőhely/nap.
A  gondozásra  számított  intézményi  térítési  díj  (290  fő  kihasználtsággal,  21
munkanapra számolva): 709 Ft/fő/nap, 14.880 Ft/fő/hó.
 
Az  intézményi  térítési  díj  a  2018.  évhez  képest  jelentősen  csökkent,  amelynek  oka  a
normatív  állami  hozzájárulás  összegének  jelentős  emelkedése:  261.507.251,-  Ft-ról
456.490.332,- Ft-ra.
A  BID  igazgatója  a  térítési  díj  emelésére  nem  tett  javaslatot.  A  BID-re  vonatkozó
számításokat az előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazza.
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 2019. évi intézményi térítési díjak összegére. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § és 115. §-ai
alapján, valamint 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)

1-4.  §   E  §-okban  kerültek  rögzítésre  a  szociális  és  gyermekjóléti  ellátások  jogszabály
alapján számított, illetve az önkormányzat által meghatározott intézményi térítési díjai. 

5.  § A Családok Átmeneti Otthona esetében az előtakarékosság ösztönzésére vonatkozó
rendelkezést  az intézményi  térítési  díj  jelentős mértékű megváltozása miatt  újra rögzíteni
kell.

6.  §  A módosítás  2019.  május  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  2019.  március  12-i
ülésén tárgyalta és egyhangúlag támogatta azt.
A pénzügyi bizottság az előterjesztést a 2019. március 12-i ülésén tárgyalta és egyhangúlag
támogatta azt.
A gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság az  előterjesztést  a  2019.  március  13-i  ülésén
tárgyalta és egyhangúlag támogatta azt.
Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a rendelet-tervezetet a 2019. március 12-i ülésén
tárgyalta és egyhangúlag közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.

Fentiek alapján az előterjesztés  1.  számú  mellékletében  található  rendelet-tervezetet
terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



az előterjesztés 1. számú melléklete

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
 ..../2019. (…..) 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) 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: 854 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: 1 403 Ft/nap, melyből az étkeztetés 854 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: 2 806 Ft/óra,
b) a  házi  segítségnyújtás  alapszolgáltatás  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: 5 465 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: 1 345 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: 617 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: 617 Ft/nap
b) az önkormányzat által megállapított: 500 Ft/nap.”

2. § 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 9 681 Ft, havi 290 430 Ft
b) jogszabály alapján számított (a Barátság útja 27. szám alatt): napi 8 262, havi 247 860 Ft
c) az önkormányzat által megállapított: napi 3 770 Ft, havi 113 100 Ft.”

3. § 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: 14 880 Ft/hó/fő
b) az önkormányzat által megállapított: 1 955 Ft/hó/fő.”

4. § 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 735 Ft/fő, havi: 22 050 700 Ft/fő
b) az önkormányzat által megállapított: 
ba) 1 – 30 000 Ft havi jövedelemig felnőtt napi 170 Ft, havi: 5 100 Ft; gyermek napi 80 Ft,
havi 2 400 Ft,
bb) 30 001 – 57 000 Ft havi jövedelemig felnőtt napi 200 Ft, havi: 6 000 Ft; gyermek napi 80
Ft, havi 2 400 Ft,
bc) 57 001 – 85 500 Ft havi jövedelemig felnőtt napi 450 Ft, havi: 13 500 Ft; gyermek napi 80
Ft, havi 2 400 Ft,
bd) 85 500 Ft havi jövedelem felett felnőtt napi 735 Ft, havi: 22 050 Ft; gyermek napi 80 Ft,
havi 2 400 Ft.” 



5. § Az SZGYI rendelet 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. § A Családok Átmeneti Otthonában az intézményvezető e rendelet 28. § (5)  bekezdés
b) pontjában meghatározott jövedelemhatárok alapján sorolja be a családokat az otthonban
fizetendő  intézményi  térítési  díj  kategóriába.  Amennyiben  a  család  az  ellátás
igénybevételekor  előtakarékosságot  vállal  és  e  kötelezettségét  nem  teljesíti,  az
intézményvezető a Gyvt. 150. § (3) bekezdés d) pontjában foglaltakra figyelemmel állapítja
meg  a  felnőtt  személyi  térítési  díjat  azzal,  hogy  az  nem  haladhatja  meg  a  28.  §  (5)
bekezdésében meghatározott összeget.”

6. §  Ez a rendelet 2019. május 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Cserna Gábor
polgármester

 dr. Sürü Renáta
jegyző

Záradék: A rendelet 2019. március 22-én kihirdetésre kerül. 

                                                                                    dr. Sürü Renáta
                                                                                                   jegyző


