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Csorvás Város Önkormányzatának 
Egyesített Szociális Intézménye 

5920. Csorvás, Rákóczi u. 15. 
Tel. 06/66/258060 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 
 

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉHEZ 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjainak a 2016. 

évre történő megállapításához 
 

 
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 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 2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 
szóló törvény tartalmazza. 

 
 A 2015. január 01. 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 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.  
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  Az Egyesített Szociális Intézményben alkalmazandó intézményi térítési díjak 2016. évi 
megállapításához, szociális ellátási formák szerint készítettük el a jelen előterjesztést, a 
szolgáltatási önköltség, meghatározása alapján. 

 

 

Javaslat a szociális ellátási formák 2016. évi intézményi térítési díjainak meghatározásához: 
 
a) Szociális étkeztetés 

 

A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint 
illeti meg.  
 
Szolgáltatási önköltség: 

3.794.000,-Ft  : 251 nap   = 15.055,-Ft/nap 
     15.055,-Ft/nap : 19 fő  =      792,-Ft/fő/nap 

  
Szolgáltatási önköltség összege:  792,-Ft/fő/nap 

  
A szociális étkeztetés 2016. évi javasolt intézményi térítési díja: 

 

Az intézmény nem szeretne szociális étkeztetés esetében térítési díj emelést kérni  a 2015. évihez 
képest, mivel a Békés Megyei Kormányhivatal az ellenőrzés során kifogásolta, hogy nagyon drága 
ennél a szolgáltatásnál az intézményi térítési díj.  
 
Ha a Képviselő – testület úgy dönt, hogy legyen szociális étkezés esetében térítési díj emelés akkor 
az alábbi összegeket vegye figyelembe. 

 

   Helyben fogyasztás    Kiszállítással 
 
Jelenleg: 

449,-Ft/fő/nap+áfa=570,-Ft/fő/nap  504,-Ft/fő/nap+áfa=640,-Ft/fő/nap 

 
Javasolt: 
 

3 % emelés  
462,-Ft/fő/nap+áfa=587,-Ft/fő/nap  520,-Ft/fő/nap+áfa=660,-Ft/fő/nap 

4 %  emelés 
467,-Ft/fő/nap+áfa= 593,-Ft/fő/nap  524,-Ft/fő/nap+áfa=665,-Ft/fő/nap 

5 %  emelés 
471,-Ft/fő/nap+áfa=598,-Ft/fő/nap  529,-Ft/fő/nap+áfa=672,-Ft/fő/nap  
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b) Házi segítségnyújtás 
 
A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek 
száma szerint illeti meg.  
A házi segítségnyújtás térítési díja a szociális segítés és a személyi gondozás térítési díjából 
tevődik össze. 

 

 

Szolgáltatási önköltség: 
    6.954..000,-Ft : 6.048 óra = 1.150,- Ft/óra 
  

Szolgáltatási önköltség összege:  1.150,-Ft 
 
Házi segítségnyújtás szolgáltatásának 2016. évi javasolt intézményi térítési díja: 
 
Jelenleg:   350,- Ft/óra   szociális segítés és személyi gondozás esetében is 
 
Javasolt:  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, 
mi szerint 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: 
    2.110.000,-Ft : 252 nap  =  8.373,-Ft/nap 
            8.373,-Ft/nap : 15 fő =   558,-Ft/fő/nap 

 
Szolgáltatási önköltség összege:  558,-Ft/fő/nap 

 
Időskorúak nappali intézményi ellátása szolgáltatásának 2016. évi javasolt intézményi térítési 
díja: 
 
Jelenleg:  80,- Ft/fő/nap  csak napközbeni tartózkodás esetén 

449,-Ft/fő/nap+áfa+80,-Ft/fő/nap  napközbeni tartózkodás és étkezést 
igénybe vevők esetén 
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Javasolt:  80,- Ft/fő/nap  csak napközbeni tartózkodás esetén 
A szociális étkeztetés 2016. évre elfogadott intézményi térítési 
díja+áfa+80,-Ft/fő/nap  napközbeni tartózkodás és étkezést igénybe 
vevők esetén 

 
Javasoljuk a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjainak 
megállapításáról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 2 §-ában foglaltak megtartását, 
mi szerint az időskorúak nappali intézményi ellátása 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. 
 
 
d)  Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 

 
Szolgáltatási önköltség átlagos ellátás igénybe vétele esetén: 

   104.225.000,-Ft :366 nap = 284.767,-Ft/nap 
          284.767,-Ft/nap : 60 fő  =4.746,-Ft/fő/nap 

 

Szolgáltatási önköltség összege átlagos ellátás igénybe vétele esetén: 4.746,-Ft/fő/nap 
 

Intézményi térítési díj havi maximum összege átlagos ellátás igénybe vétele esetén:  
  4.746,-Ft/fő/nap X 30nap = 142.380,-Ft/hó/fő 
 
Szolgáltatási önköltség, emelt szintű és belépési hozzájárulással igénybe vehető 
szolgáltatás esetén. 
  24.320.000,-Ft : 366 nap = 66.448,Ft/nap 
  66.448,Ft/nap : 14 fő = 4.746,-Ft/nap/fő 
 
Szolgáltatási önköltség, emelt szintű és belépési hozzájárulással igénybe vehető 
szolgáltatás esetén: 4.746,-Ft/fő/nap 

 
Intézményi térítési díj havi maximum összege emelt szintű és belépési 
hozzájárulással igénybe vehető szolgáltatás esetén:  
  4.746,-Ft/fő/nap X 30nap = 142.380,-Ft/hó/fő 

 
Intézményi térítési díj javaslat:  

jelenleg:   átlagos ellátás szolgáltatása  60.000,-Ft/fő/hó 
 
javasolt:  átlagos ellátás szolgáltatása  63.000,-Ft/fő/hó 

 
jelenleg:  emelt szintű és belépési hozzájárulással igénybe vehető szolgáltatás  
 

70.000,-Ft/fő/hó 
 

javasolt: emelt szintű és belépési hozzájárulással igénybe vehető szolgáltatás 
 

  72.000,-Ft/fő/hó 
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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  2016. április 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, 2016. március 23. 
 
 
 
       Maczák Istvánné 

 intézményvezető  


