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szolgáltatási  önköltségek  –  és  ezáltal  az  intézményi  térítési  díjak  –  változása  indokolja.  Az
intézményekben nyújtott szolgáltatások önkormányzat által meghatározott térítési díjainak emelésére
a 603/2020. (XII.18.) Korm. rendelet alapján nincs mód. A felülvizsgálatot 2021. május 15. napjáig kell
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Pintér Tamás
polgármester úr részére

HELYBEN

Tisztelt Polgármester Úr!

A Fejér Megyei Kormányhivatal az FE/02/293-1/2021. iktatószámú levelében tájékoztatta a
jegyzőket a Kormányhivatal 2021. évi törvényességi felügyeleti ellenőrzési munkatervének 1.
pontjáról, azaz a helyi önkormányzatok szociális, valamint gyermekjóléti alapellátásokat, a
pénzbeli juttatásokat és a személyes gondoskodást biztosító rendeleteinek vizsgálatáról.
A Kormányhivatal a rendeletek áttekintéséhez módszertani útmutatót állított össze, amelyet a
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  133.  §  (3)
bekezdése alapján megküldött az érintett önkormányzatoknak. 
A  Kormányhivatal  FE/02/47-19/2021.  iktatószámú  levelében  felszólította  az  érintett
önkormányzatokat  –  így  önkormányzatunkat  is  –  hogy  vizsgáljuk  felül  a  szociális  és
gyermekvédelmi területre vonatkozó önkormányzati rendeleteket 2021. május 15. napjáig.

Az  előterjesztés  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  az
önkormányzat  fenntartásában  működő  szociális  és  gyermekjóléti  intézményekről  szóló
22/2010.  (VI.  25.)  önkormányzati  rendeletének  a  Kormányhivatal  módszertani  útmutatója
alapján készített felülvizsgálatáról, módosításáról szól.

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.

Az „intézményi térítési díj” nem azonos fogalom a „személyi térítési díjjal. Az Szt. illetve
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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 személyi térítési díj tehát az az összeg, amelyet
az  ellátott  ténylegesen  megfizet  egy  általa  igénybe  vett  személyes  gondoskodást  nyújtó
szociális  ellátásért.  A kötelezett  által  fizetendő  térítési  díj  összegét  az intézményvezető
konkrét  összegben  állapítja  meg,  és  arról  az  ellátást  igénylőt  a  megállapodás
megkötésekor írásban tájékoztatja. 

A  koronavírus-világjárvány  nemzetgazdaságot  érintő  hatásának  enyhítése  érdekében
szükséges  gazdasági  intézkedésről  szóló  603/2020.  (XII.18.)  Korm.  rendelet  1.  §  (1)
bekezdés b) pont ba) alpontja szerint a rendelet hatálybalépésének napjától 2021. december
31.  napjáig  a  helyi  önkormányzat  által  fenntartott  költségvetési  szerv  által  nyújtott
szolgáltatásért megállapított díj mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak az
e  rendelet  hatálybalépését  megelőző  napon  hatályos  és  alkalmazandó  mértéke,  illetve
ugyanezen  §  (2)  bekezdése  előírja,  hogy  az  (1)  bekezdés  szerinti  szervezet  e  rendelet
hatálybalépésének napjától már megállapított új díjat nem vezethet be, 2021. december 31.
napjáig új díjat nem állapíthat meg, meglévő díjat új kötelezetti körre nem terjeszthet ki.

Mindezek  alapján  a  jogszabály  alapján  számított  szolgáltatási  önköltséget  meg  tudjuk
állapítani, azonban a fizetendő, önkormányzat által meghatározott intézményi térítési díjak
emelésére nincs lehetőség, még akkor sem, ha azok alacsonyabb összegűek a jogszabály
alapján kiszámított intézményi térítési díjnál. 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)
Korm. rendelet 3. § (1) és (3) bekezdése szerint az intézményi térítési díjat
a) étkeztetés esetén ellátási napra,
b) házi segítségnyújtás esetén gondozási órára,
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra,
d) nappali ellátás esetén ellátási napra,
e) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra kell meghatározni.
 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.

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 intézmény nyújtotta szolgáltatások szolgáltatási önköltsége az előző évhez képest több
szolgáltatásnál is csökkent. (2016-ról 2017-re 14 %-kal nőtt a szolgáltatási önköltség, 2017-
ről  2018-ra  átlagosan  8  %-kal,  2018-ról  2019-re  átlagosan  7  %-kal,  2019-ről  2020-ra
átlagosan 4%-kal nőtt.)

Intézményvezető asszony számításait az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. 

Megnevezés
Jelenleg
érvényes

intézményi
tér. díj

Jogszabályi
előírás     alapján  

számolt 2020. évi
intézményi
térítési díj

(szolgáltatási
önköltség)

Jogszabályi     előírás  
alapján számolt 2021.

évi intézményi
térítési díj

(a 2020. évi int. tér.
díj változása)

2021. évre
javasolt int.
térítési díj

(2021.06.01-
től)



étkeztetés 405 Ft/nap 865 Ft/ nap 882 Ft/nap
(+ 1,9 %)

405 Ft/nap

étkeztetés 
kiszállítással

655 Ft/nap 1.403 Ft/nap
1.434 Ft/nap
( + 2,2 % )

655 Ft/nap

házi segítségnyújtás

1.- Ft – 28.500.- Ft-ig 0 Ft/óra

 2.889 Ft/óra

 
2.753 Ft/óra

(-4,7 %)

0 Ft/óra

28.501.- Ft – 45.000.- 
Ft-ig 520 Ft/óra 520 Ft/óra

45.001.- Ft – 70.000.- 
Ft-ig 700 Ft/óra 700 Ft/óra

70.001.- Ft egy főre jutó
jövedelemtől 840 Ft/óra 840 Ft/óra

Egyedül élő személy 
esetén 45.001.- Ft – 
90.000 Ft-ig

700 Ft/óra 700 Ft/óra

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

szociálisan rászoruló 
ellátott

45 Ft/nap

554 Ft/nap
534 Ft/nap

(-3,6 %)

 45 Ft/nap

szociálisan nem 
rászoruló ellátott

500 Ft/nap  500 Ft/nap

idősek klubja

csak napközbeni 
tartózkodást igénybe 
vevő nem demens 
ellátott 

300 Ft/nap 1.415 Ft/nap
1.212 Ft/nap
(-14,34 %)

300 Ft/nap

csak napközbeni 
tartózkodást igénybe 
vevő demens ellátott 

300 Ft/nap 5.751 Ft/nap
5.563 Ft/nap

(-3,26 %)
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 10.204 Ft/nap 9.834 Ft/nap
 (-3,6 %)

3.770 Ft/nap

alapszintű ellátást 
nyújtó idősek otthona 
(Barátság útja 27.)

3.770 Ft/nap 8.670 Ft/nap 8.535 Ft/nap
 (-1,55 %)

3.770 Ft/nap

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 2021. évi tervezett önköltsége: 1.440.614,- Ft/fő/év

2021. évi
tervezett

önköltség  (Ft/fő/
év) 

2021. évi állami
támogatás
(Ft/fő/év) 

2021. évi
intézményi
térítési díj
(Ft/év/fő)

2021. évi
intézményi

térítési díj (Ft/
hó/fő)

2021. évi
intézményi térítési

díj (Ft/nap/fő)



Családok
Átmeneti
Otthona 1.440.614,- Ft 1.305.788- Ft 134.825,- Ft 11.110- Ft

370,- Ft

(2017-ben: 785 Ft
2018-ban: 190 Ft
2019-ben: 735 Ft
2020-ban: 655)

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.
2020-ban az intézményi térítési díj összege 11%-kal csökkent.
2021-ben az intézményi térítési díj összege tovább csökkent 43,5 %-kal.
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.
2021-ben pedig 370 Ft/nap/fő összegnél magasabb térítési díjat nem lehet kérni.

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- 370 11.100 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 az önkormányzat által fenntartott BID
intézményben 2021. január 1-jétől a gyermekétkeztetés nyersanyagnormáját és intézményi
térítési díját  400 Ft+áfa /nap/fő összegben határozta meg.  A Közgyűlés  2012. július 1-től
döntött a szülők által fizetendő gondozási térítési díjról, melynek összege 1955.- Ft/hó/fő. 
1 Ellátási napra számítva: (1955 * 12 hónap) / 252 = 93,1, azaz kerekítve 95 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. Az 5. § (2) bekezdése



szerint 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 gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja a Gyvt. 151. § (3) bekezdése szerint
az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

A  BID 2021.  évi  intézményi  térítési  díja:  (290 fő kihasználtsággal,  havi  21 munkanappal
számolva): 2.885 Ft/fő/nap.
Egy bölcsődei férőhelyre vetítve (384 férőhely): 549 Ft/férőhely/nap.
A  gondozásra  számított  intézményi  térítési  díj  (290  fő  kihasználtsággal,  21
munkanapra számolva): 2.486 Ft/fő/nap, 52.216 Ft/fő/hó.

 
A BID-re vonatkozó számításokat az előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazza.

Tisztelt Polgármester Úr!
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 2021. 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.

A Fejér Megyei Kormányhivatal az FE/02/293-1/2021. iktatószámú levelében tájékoztatta a
jegyzőket a Kormányhivatal 2021. évi törvényességi felügyeleti ellenőrzési munkatervének 1.
pontjáról, azaz a helyi önkormányzatok szociális, valamint gyermekjóléti alapellátásokat, a
pénzbeli juttatásokat és a személyes gondoskodást biztosító rendeleteinek vizsgálatáról.
A Kormányhivatal a rendeletek áttekintéséhez módszertani útmutatót állított össze, amelyet a
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  133.  §  (3)



bekezdése alapján megküldött az érintett önkormányzatoknak. 
A  Kormányhivatal  FE/02/47-19/2021.  iktatószámú  levelében  felszólította  az  érintett
önkormányzatokat  –  így  önkormányzatunkat  is  –  hogy  vizsgáljuk  felül  a  szociális  és
gyermekvédelmi területre vonatkozó önkormányzati rendeleteket 2021. május 15. napjáig.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  az  önkormányzat
fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti  intézményekről szóló 22/2010. (VI.  25.)
önkormányzati  rendeletét  a Kormányhivatal  módszertani útmutatója alapján is  felül  kellett
vizsgálni.

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

II.
Részletes indokolás

1.  §  A jogszabályszerkesztésről  szóló  61/2009.  (XII.14.)  IRM  rendelet  52.  §-a  szerint a
rendelet tervezete bevezető részt tartalmaz.
 A bevezető rész a jogszabály megalkotásához szükséges érvényességi kellékek 
felsorolását és a jogalkotás aktusára utaló kifejezést foglalja magában.
Az IRM rendelet 54. § (1) bekezdése, valamint 55. § (1) bekezdése szerint a nem eredeti
jogalkotói hatáskörben megalkotni tervezett rendelet bevezető részében egyértelműen meg
kell jelölni a jogszabály egyes rendelkezéseinek a megalkotásához szükséges valamennyi
olyan  felhatalmazó  rendelkezést  megállapító  jogszabályi  rendelkezést,  amely  alapján  a
rendeletet kiadják. A bevezető részben a rendeletalkotásra felhatalmazást adó rendelkezés
vagy az  eredeti  jogalkotói  hatáskört  megállapító  rendelkezés után meg kell  jelölni  azt  a
feladatkört megállapító jogszabályi rendelkezést, amely alapján a jogszabályt kiadják.
A szociális tárgyban az önkormányzati rendelet megalkotására a felhatalmazást a képviselő-
testület a Szoctv. 132. § (4) bekezdésében kapta, a gyermekvédelmi tárgyú önkormányzati
rendelet megalkotására pedig a Gyvt. 29. § (1) bekezdésében.
Az önkormányzati rendelet bevezető része 2019 óta módosítható a jogalkotásról szóló 2010.
évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdés b) pontja alapján.
A rendelet bevezető részét módosítani kell.

2.  §  Az  önkormányzat  fenntartásában  lévő  intézmények  beszámolóival  kapcsolatos
pontosítást tartalmaz.

3-6. § E §-okban kerültek rögzítésre a szociális és gyermekjóléti ellátások jogszabály alapján
számított,  illetve  az  önkormányzat  által  meghatározott  intézményi  térítési  díjai.  A
Kormányhivatal  módszertani  útmutatója  szerint  jogsértő  az  a  gyakorlat,  hogy  a  díjak
tartalmazzák az ÁFA összegét, vagy az ÁFÁ-val növelt térítési díjat határoznak meg, ezért a
szociális ellátások esetén is a térítési díjat nettó összeg + ÁFA formában kell meghatározni. 

7.  §  A módosítás  2021.  június  1.  napján  fog  hatályba  lépni,  és  technikai  dereguláció
eredményeként az azt követő napon hatályát veszti, mivel a módosító rendelet rendelkezései
beépülnek az alaprendeletbe. 

Fentiek alapján az előterjesztés  1.  számú  mellékletében  található  rendelet-tervezetet
terjesztjük Tisztelt Polgármester Úr elé.

Dunaújváros, 2021. április 30.

Tisztelettel: 

Molnár-Osztrocska Diána
osztályvezető



az előterjesztés 1. számú melléklete

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének hatáskörében eljáró
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere

 ......../2021. (.....) rendelete
az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről

szóló 22/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében  biztosított  hatáskörében,  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében maghatározott 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) bevezető
része helyébe a következő rendelkezés lép:

"Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében  biztosított  hatáskörében  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 115. § (3) bekezdésében és a
132.  §  (4)  bekezdés  d)  pontjában,  valamint  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi
igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  29.  §  (1)  bekezdésében,  a  137.  §  (1)
bekezdésében, a 148. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában és 8a.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:"

2. § Az SZGYI rendelet 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2/A.  §  A  2.  §-ban  felsorolt  intézmények  a  tevékenységükről  szóló  átfogó,  szakmai
beszámolót a beszámolóval érintett évet követő év 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:
a) jogszabály alapján számított: 694,5 Ft/nap + 187,5 Ft Áfa
b) az önkormányzat által megállapított: 318,9 Ft/nap + 86,1 Ft Áfa

(2) Az önkormányzat által biztosított étkeztetés kiszállítással alapszolgáltatás intézményi 
térítési díja az alábbi:
a) jogszabály alapján számított: 1 434 Ft/nap, melyből az étkeztetés 694,5 Ft/nap + 187,5 Ft 
Áfa, a kiszállítás 434,6 Ft/nap + 117,4 Ft Áfa
b) az önkormányzat által megállapított: 655 Ft/nap, melyből az étkeztetés 318,9 Ft/nap + 
86,1 Ft Áfa, a kiszállítás 196,9 Ft/nap + 54,1 Ft áfa

(3) Az önkormányzat által biztosított házi segítségnyújtás alapszolgáltatás intézményi térítési
díja az alábbi:
a) jogszabály alapján számított: 2 753 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: 5 563 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: 1 212 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:
a) jogszabály alapján számított: 90 Ft/nap + 24 Ft áfa
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: 534 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: 534 Ft/nap
b) az önkormányzat által megállapított: 500 Ft/nap.”
5. § Az SZGYI rendelet 24. § (1) 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 9 834 Ft, 
b) jogszabály alapján számított (a Barátság útja 27. szám alatt): napi 8 535, 
c) az önkormányzat által megállapított: napi 3 770 Ft.”

5. § Az SZGYI rendelet 28. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A bölcsődében  fizetendő  gyermekétkeztetés  intézményi  térítési  díja:  315  Ft  +  áfa,
amelyből:
a) a reggeli térítési díja: 47 Ft + áfa,
b) a tízórai térítési díja: 16 Ft + áfa,
c) az ebéd térítési díja: 205 Ft + áfa,



b) az uzsonna térítési díja: 47 Ft + áfa.

(2) A bölcsődében a gondozásért fizetendő intézményi térítési díj az alábbi:
a) jogszabály alapján számított: 2.486 Ft/fő/ellátási nap,
b) az önkormányzat által megállapított: 95 Ft/fő /ellátási nap.”

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

„(5) A Családok Átmeneti Otthonában az intézményi térítési díj az 

:
a) jogszabály alapján számított: napi 370 Ft/fő, havi: 11.100 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 Ft havi jövedelem felett felnőtt napi 370 Ft, havi: 11 100 Ft; gyermek napi 80 Ft, havi
2 400 Ft.” 

7. § Hatályát veszti a SZGYI rendelet 1. § (3) bekezdés b) pontja.

8. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Pintér Tamás
polgármester

 dr. Molnár Attila
jegyző

Záradék: A rendelet 2021. május .......-én kihirdetésre kerül. 

                                                                                    dr. Molnár Attila
                                                                                                   jegyző
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