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Elıterjesztés  
Felsılajos Község  Önkormányzata Képviselı-testületének  

2011. május 9-i ülésére 
 

Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokért fizetendı intézményi 
térítési díjakkal kapcsolatos elızetes egyetértés 
 
Ikt.sz: I/1192/5/2011.    
 
Tisztelt Képviselı – testület! 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A személyes 
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (intézményi térítési díj) a 
szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Ha az ellátásra 
a mindenkori költségvetési törvény differenciált összegő normatív állami hozzájárulást 
határoz meg, az intézményi térítési díjat valamennyi normatíva kategóriára külön meg 
kell határozni.  
A törvény tehát meghatározza a szolgáltatási önköltség számítási módját olyan módon,  
amely biztosítja az egységes intézményi gyakorlatot és a valós költségek figyelembe 
vételét. A törvény egyúttal rögzíti, hogy a szociálisan nem rászorult személy esetében a 
térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg. Ebben az esetben a térítési díj 
megállapítása különválik a szociális ellátásoktól, tekintettel arra, hogy a nem rászorult 
személyek piaci alapon vehetik igénybe az egyes ellátásokat. Ezen okból kifolyólag a 
vonatkozó térítési díjak nem a rendeletben, hanem külön határozatban kerülnek 
szabályozásra.  

Mindezeken túl a nyersanyagárak és munkabérek növekedésének következtében 2011. 
évben is szükséges az intézményi térítési díjak újbóli megállapítása. A törvény 
meghatározza, hogy melyek azok a ráfordítások, amelyek a szolgáltatási önköltség 
számításánál figyelembe vehetık. 
Az intézményi térítési díjak megállapítása után az ellátottak által fizetendı személyi 
térítési díjakat az intézményvezetık állapítják meg. 
Az elıterjesztés 1. mellékletében megfogalmazott rendelet - tervezet a szociálisan 
rászorult személyekre nézve, a 2. mellékletben lévı határozat – tervezet a szociálisan nem 
rászorult személyek által fizetendı térítési díjára tartalmaz javaslatot. 
 
A korábbi évekhez képest változást jelent, hogy a jelenlegi törvényi szabályozás szerint a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı 
térítési díjakról- amennyiben a fenntartó önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi 
társulás, - a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat alkotja meg a 
társulási megállapodásban meghatározottak szerinti rendeletet.  
 
Ezen szabályozásnak eleget téve a két önkormányzat képviselı - testülete elfogadta a 
Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó 
Társulása társulási megállapodásának módosítását, mely szerint a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díj 
mértékérıl szóló rendelet megalkotására Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete jogosult, azzal, hogy annak elfogadásához Felsılajos Község 
Önkormányzata Képviselı-testületének elızetes egyetértése szükséges. A személyi 
térítési díj elengedésének, vagy csökkentésének feltételeit a társult önkormányzatok 
önállóan szabályozzák. Felsılajos településen a személyi térítési díj elengedésének, vagy 
csökkentésének következtében kiesı intézményi bevételt Felsılajos Község 
Önkormányzata évente egy alkalommal a tárgyévet követı január 20. napjáig Lajosmizse 
Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete által vezetett nyilvántartás 
alapján átutalással megtéríti az IGSZ felé.  
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Az elıterjesztés mellékletét képezi az elızetes egyetértés tárgyát képezı rendeletnek a 
települést érintı melléklete, továbbá a határozat – tervezet.  
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat - tervezetet terjesztem a T. Képviselı –testület elé 

elızetes egyetértés céljából:  

 
Határozat-tervezet  

 
…/2011. (……..) ÖH 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokért fizetendı intézményi térítési 
díjakkal kapcsolatos elızetes egyetértés 

 
 

Határozat 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális alapellátásokért, ezen belül a szociálisan rászorult személyek által 
fizetendı, - mely  az elıterjesztés mellékletében lévı  rendelet-tervezet 1. melléklet 1. 
pontjában található  -  és a szociálisan nem rászorult személyek által fizetendı  - mely az 
elıterjesztés mellékletében lévı  határozat-tervezet 1. pontjában található -  intézményi 
térítési díjakkal elızetesen  egyetért. 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. május 9. 
 

 
Felsılajos 2011. május 4. 
 
         Juhász Gyula sk. 
            polgármester 
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elıterjesztés melléklete  
Rendelet-tervezet 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról  . 
. 
. 

1. melléklet …………./2011. (…………...) önkormányzati rendelethez” 
 
 
1. A szociálisan rászorult személyek által fizetendı intézményi térítési díjak 
 
1.1. Az idısek klubjáért fizetendı intézményi térítési díj (nappali szociális ellátás) 347  
Ft/fı/nap 

 
1.2.  Az étkezésért fizetendı intézményi térítési díj 

1.2.1. Az ebéd egy adagra jutó intézményi térítési díja 314 Ft  

1.2.2. A reggeli egy adagra jutó intézményi térítési díja 150 Ft 

1.2.3. Az uzsonna egy adagra jutó intézményi térítési díja 160 Ft 
1.2.4. A házhozszállítás térítési díja 145 Ft.  

 
1.3. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 1 115 Ft/fı/óra 
 
1.4.  A jelzırendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 182 Ft/fı/nap 
 

 
Határozat-tervezet 

    /2011. (…) ÖH 
A szociálisan nem rászorult személyek  
által fizetendı intézményi térítési díjak mértéke  
2011. június 1-tıl  
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 116. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a szociálisan 
nem rászorult személyek által – a jelzırendszeres házi segítségnyújtásért fizetendı 
térítési díj összegét 182  Ft/fı/napban állapítja meg.  

 
2) Az ellátásért fizetett személyi térítési díj nem haladhatja meg az Szt. 116. § (3) 

bekezdés szerinti jövedelem 2 %- át) 

 

3) A határozat hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének a szociálisan nem rászorult személyek által 
fizetendı intézményi térítési díjak mértékérıl szóló 22/2010. (III.10.) határozata.  

 
Határid ı: 2011. május 19. 
Felelıs:  Képviselı-testület 


