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Előterjesztés  
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2017. február 16-i ülésére 
 

Tárgy: Hozzájárulás Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet 
módosításához  
 
Ikt.sz: LMKOHFL/131/1/2017. 
 
 
Tisztelt Képviselő – testület! 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Szoc.tv.) 92. § (1)-(2) bekezdése szerint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról  (nappali ellátás, 
szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a 
társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti települési önkormányzat a társulási 
megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. 

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjai (intézményi 
térítési díj) évente felülvizsgálatra kerülnek.  

A Szoc. tv. 115. § (1), (3) bekezdése a következők szerint rendelkezik: „Az intézményi 
térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként 
megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a 
fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem 
haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy 
alkalommal, támogatott lakhatás esetében két 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. 

(3) 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.”   
 
Az előterjesztés 1. mellékletében megfogalmazott rendelet-tervezet a szociálisan rászorult 
személyek által fizetendő térítési díjra tartalmaz javaslatot. 

 
A díjakra vonatkozó árajánlatok/javaslatok: 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye  
intézményvezetője Józsáné dr. Kiss Irén Asszony a szociális étkezésért fizetendő 2017. évi 
intézményi térítési díj megállapításához megkérte a 3 db árajánlatot.  
(előterjesztés 2. melléklete)   
Szociális étkeztetést kiszállítással kizárólag a Mizse Gastro Kft. tud vállalni, az étel ára: 
495.- Ft/fő/nap áron – elmúlt évi ár -, viszont a kiszállítás költsége 40.- Ft/háztartás/nap-
ról 100.- Ft/háztartás/nap-ra emelkedik.   
Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátás keretében igénybe vett 
étkezésért fizetendő intézményi térítési díj változatlanul 455.- Ft/fő/nap áron tudja 
biztosítani az IGSZ, az egészségházban történő kiszállítással.    
(előterjesztés 2. mellékletében található) 
A pénzügyi irodavezető asszony tájékoztatásában nem javasolta a nappali ellátásért 
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fizetendő intézményi térítési díj változtatását (1.675.- Ft/fő/nap), tekintettel arra, hogy 
az ellátásban részesülők száma hasonlóan alakul az elmúlt évihez, valamint a normatív 
támogatás is azonos szinten marad.    
A házi segítségnyújtás személyi gondozássá és szociális segítésé válásával külön 
támogatás kap Önkormányzatunk a két ellátásra, a két ellátás színvonalának szakmai 
differenciáltsága is megjelenik a díjakban. (személyi gondozás: 820.- Ft/fő/óra; szociális 
segítés: 650.- Ft/fő/óra 
(előterjesztés 3. melléklete) 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) 
kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) határozza meg a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátásokért és szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak megállapításának 
szabályait, melynek rendelkezései alapján a Rendelet 1. melléklete felépítésében nem 
változik, a következők szerint tartalmazza a díjakat: 
- Nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön kell meghatározni  

a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, illetve 
b) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre. 
(A nappali ellátáshoz kapcsolódó étkeztetést az IGSZ biztosítja.) 
Az intézményi térítési díjat étkeztetés esetén is ellátási napra és nappali ellátás esetén is 
ellátási napra került megállapításra. 

 - A szociális étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a 
helyszínen fogyasztják el, vagy az igénybevétel helyére szállítják. 

   Külön jelenik meg tehát az étel díja (kiszállítás nélkül) és külön a kiszállítás díja.  
   (A szociális étkeztetést a Mizse-Gastro Kft. végzi.)   
Az intézményi térítési díjat étkeztetés esetén ellátási napra kell meghatározni. Ha az étel 
lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért 
fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani, így a kiszállítás díja 
háztartásra került meghatározásra. 
- A házi segítségnyújtáson belül 2016. január 1. óta két szolgáltatási alaptípus került 

megkülönböztetésre a nyújtott tevékenységek mentén: a szociális segítés és a személyi 
gondozás.   

A szociális segítés az alacsonyszintű szükséglet kielégítését szolgáló, szakképzettség nélkül 
ellátható tevékenységeket öleli fel, míg a személyi gondozás keretében „intenzív” 
szükségletet kielégítő gondozási tevékenységek és az ápolói kompetenciának megfelelő 
ápolási feladatok végezhetőek a megfelelő szociális vagy egészségügyi szakképesítés 
birtokában. 
A kormányrendelet értelmében az intézményi térítési díjat szociális segítésre vagy személyi 
gondozásra vonatkozó – gondozási órára kell meghatározni. Meghatározható tehát a két 
szolgáltatásra két különböző óradíj is, de azt sem zárja ki semmi - tekintve az ellátást végzők 
magas kvalitását és végzettségét is,- hogy a két szolgáltatás azonos óradíjban kerüljön 
meghatározásra.  
 

A Kormányrendelet 3. § (4) bekezdése értelmében az intézményi térítési díjat és a személyi 
térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges a kerekítés 
szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve meghatározni.  

 
A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
társulási megállapodásának VII. fejezet 9. a) pontja értelmében ”Rendelet megalkotására a 
Társulás által ellátott feladatok vonatkozásában Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jogosult a jogszabályokban meghatározott szervek hozzájárulása, 
véleményezése mellett. „ 
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése a következők szerint 
rendelkezik: „ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, 
társulás esetén – ha a társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskör a 
felhatalmazás tárgyának szabályozására kiterjed – az önkormányzati rendelet 
megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt vagy ennek hiányában a társulás 
székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete jogosult. A rendelet 
megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének 
hozzájárulása szükséges.” 
 
Fenti megállapodás VII. fejezet 9. b) pontja értelmében a személyes gondoskodásért, valamint 
a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokért fizetendő térítési díjak esetében a személyi 
térítési díj elengedésének, vagy csökkentésének feltételeit a társult önkormányzatok önállóan 
szabályozzák. A tagok a személyi térítési díj elengedésének, vagy csökkentésének 
következtében kieső intézményi bevételt évente egy alakalommal a tárgyévet követő január 
20. napjáig a társulásnak megfizeti.   
 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a az alábbiakról 
rendelkezik: „Fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a 
fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó 
jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.” Erre 
tekintettel a rendelet hatályba lépésének javasolt időpontja 2017. április 1. napja.  
 

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő–testület elé.  

Határozat-tervezet  
 
…/2017. (……..) ÖH 
Hozzájárulás Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) 
önkormányzati rendelet módosításához  
 

 
Határozat 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításához.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. február 16. 
 
 
Lajosmizse, 2017. február 7. 
 
 Juhász Gyula sk. 
 polgármester 
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Előterjesztés 1. melléklete  
 

Rendelet-tervezet 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. 

(V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 92. § (2) bekezdés f) pontjában  kapott 
felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével,  a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdésében biztosított hozzájárulási 
jogkörében eljáró Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával 
a következőket rendeli el:  
 
 

1. § 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  

 
 

2. § 
 
 

(1) Ez a rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 

 
 
Basky András        dr. Balogh László 
 polgármester       jegyző  

        
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: ……………... 
 
        dr. Balogh László    
                        jegyző  
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1. melléklet …………./2017. (…………...) önkormányzati rendelethez 
 

„ 1. melléklet a 15/2011.(V.20.) önkormányzati rendelethez”  
 
 
1. A szociálisan rászorult személyek által fizetendő intézményi térítési díjak ÁFA nélkül 
 

1.1. A nappali ellátásért fizetendő intézményi térítési díj  
1.1.1. Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátásért fizetendő 

intézményi térítési díj 1.675,- Ft/fő/nap 

 1.1.2. Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátás keretében igénybe vett 

étkezésért fizetendő intézményi térítési díj 455,- Ft/fő/nap 

1.2. A szociális étkezésért fizetendő intézményi térítési díj 
1.2.1. Az ebéd egy adagra jutó intézményi térítési díja 495,- Ft/fő/nap  
1.2.2. Az ebéd szállítási díja 100,- Ft/háztartás/nap  

1.3. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja  

1.3.1. szociális segítés esetén 820,- Ft/fő/óra 

1.3.2. személyi gondozás esetén 650,- Ft/fő/óra 

 
 

2. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem alábbiakban meghatározott 
százalékát: 
 
2.1. étkeztetés        

2.1.1 helyszínen történő fogyasztás esetén 20 % 
2.1.2  az igénybevétel helyére történő szállítással 30 % 

2.2. házi segítségnyújtás       20 % 
2.3. házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak   30 % 
2.4. Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátás 3 % 
2.5. Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátás mellett 
    étkeztetést is biztosítanak       23 % 
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Előterjesztés 2. melléklete 
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Előterjesztés 3. melléklete 
 
 
 

 
 

 
 


