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gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő 

térítési díjak megállapításáról 

 

 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 



 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…../2011. (……..) önkormányzati rendelet-tervezete  

a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,  

azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról*  

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 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. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások tekintetében a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. § (1)-(2) 

bekezdésében, a 3. § (3) bekezdés a) pontjában, a 7. § (1) bekezdésében, gyermekjóléti 

ellátások vonatkozásában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény 4. § (1) bekezdésében meghatározott, Pápa város közigazgatási területén 

bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező – több lakcímmel rendelkező 

személy esetén életvitelszerűen Pápa városban - személyre terjed ki. 

 

(2) A rendelet 11. § (3) bekezdésében meghatározott ellátási formát üres férőhely esetén az (1) 

bekezdésben foglalt kérelmezőn túl Veszprém megye területén lakóhellyel rendelkező 

személy is igénybe veheti, ha az (1) bekezdésben meghatározott kérelmezőnek nincs az 

elhelyezésre igénye. 

 

2. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

2. § 

 

(1) Pápa Város Önkormányzata a (2)-(3) bekezdésben meghatározott személyes gondoskodás 

keretébe tartozó szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat, a (4) bekezdésben 

meghatározott gyermekjóléti alapellátásokat, valamint az (5) bekezdésben meghatározott 

egyéb gyermekjóléti ellátást biztosít. 

 

 (2)  Személyes gondoskodást keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások:  

      a)  étkeztetés, 

b) házi segítségnyújtás, 

c) családsegítés, 

d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

e) támogató szolgáltatás, 

f) nappali ellátás: 

    fa)  idősek klubja  

fb) fogyatékosok nappali intézménye. 

 
 

(* Az álló betűvel szedett szöveg a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet szövegét, a dőlt betűvel szedett 

szövegrészek az új rendelkezéseket, a vastagon szedett szövegrészek a jogszabályok rendelkezéseit tartalmazzák.) 
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(3) Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátási formák: 

a) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények 

  aa) hajléktalanok átmeneti szállása 

  ab) időskorúak gondozóháza, 

  

 b) ápolást, gondozást nyújtó intézmény 

     ba) idősek otthona. 

 

(4)  Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

 a) gyermekjóléti szolgáltatás 

          aa) gyermekjóléti szolgálat, 

 b) gyermekek napközbeni ellátása 

     ba) bölcsőde, 

 c) gyermekek átmeneti gondozása 

     ca) családok átmeneti otthona. 

 

(5) Személyes gondoskodás keretébe tartozó egyéb gyermekjóléti ellátás: 

a) gyermekek napközbeni ellátása 

aa) időszakos gyermekfelügyelet. 

 

 

 

3. Szociálpolitikai kerekasztal 

 

3. § 

 

(1) A szociális szolgáltatástervezési koncepcióban foglalt feladatok megvalósulásának, 

 végrehajtásának figyelemmel kísérése, továbbá az önkormányzat gyermekjóléti és 

 gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló véleményezése érdekében Pápa 

 Város Önkormányzata helyi szociálpolitikai kerekasztalt működtet. 

 

(2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai:  

a) az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke, 

b) Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének vezetője, 

c) történelmi egyházak képviselői, 

d) Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Érdekképviseleti Egyesületének képviselője, 

e) Magyar Vöröskereszt Pápai Területi Szervezetének képviselője. 

 

(3) A szociálpolitikai kerekasztal működésének további szabályait az általa elfogadott működési 

szabályzatban határozza meg.  
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4. Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások  

igénybe vételének módja 

 

4. § 

 

(1) A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatások igénybe vételét – kivéve 

a családsegítést - Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményénél kell 

kérelmezni.  

 

(2) A családsegítő szolgáltatás igénybe vétele külön eljárás nélkül történik. 

 

5. § 

 

  (1)  Ha az ellátást igénybe vevő illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének az ellátás 

igénybevételéről szóló döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételét számító 8 napon 

belül az Egészségügyi és Szociális Bizottsághoz fordulhat panaszával, melyről a soron 

következő ülésén határozattal dönt. Az intézményvezető intézkedése elleni panasz 

elbírálásához csatolni kell a panaszbeadványt és az addig keletkezett iratanyagot. 

 

(2)  A megállapodásban foglalt, az intézmény részéről fennálló kötelezettségek teljesítésével 

kapcsolatos panasz kivizsgálása az intézményvezető feladatkörébe tartozik, aki 15 napon 

belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. 

Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért 

egyet az intézkedéssel, az intézkedésre meghatározott határidő lejártát, illetve az intézkedés 

kézhezvételét követő 8 napon belül az Egészségügyi és Szociális Bizottsághoz fordulhat. 

 

5. A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások megszüntetése 

 

6. § 

 

Ha a jogosult vagy a törvényes képviselője az intézményi jogviszony megszűnésével, vagy 

megszüntetésével nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc 8 napon belül az 

Egészségügyi és Szociális Bizottsághoz fordulhat. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az ügy 

érdemében a soron következő ülésén határozattal dönt. 

 

 

6. A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díja 

 

7. § 

 

(1)  A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokért és ellátásokért  – a családsegítés 

kivételével - térítési díjat kell fizetni. 

 

(2)  A szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díját a 4. melléklet tartalmazza. 
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(3) Az étkeztetésért és az étel kiszállításáért fizetendő személyi térítési díj megállapításakor 

alkalmazható kedvezményeket a 11. melléklet, a házi segítségnyújtásért fizetendő személyi 

térítési díj megállapításakor alkalmazható kedvezményeket a 12. melléklet tartalmazza. 

 

(4)  Az Idősek Otthona telephelyein megállapított intézményi térítési díjakat az 5. melléklet 

tartalmazza. 

 

(5)  Az emelt szintű ellátást biztosító telephelyeken a férőhely elfoglalásakor fizetendő egyszeri 

hozzájárulás mértékét a 6. melléklet tartalmazza. 

 

(6)  Az átmeneti elhelyezést és nappali ellátást nyújtó intézményekben megállapított intézményi 

térítési díjakat a 7. melléklet tartalmazza. 

 

(7) Az Idősek Klubjában fizetendő személyi térítési díj megállapításakor alkalmazott 

kedvezményeket a 13. melléklet, a Fogyatékosok Nappali Intézményében fizetendő személyi 

térítési díj megállapításakor alkalmazott kedvezményeket a 14. melléklet tartalmazza. 

 

 

8. § 

 

(1)  Ha az ellátott, a törvényes képviselője, vagy a térítési díj fizetésére kötelezett más személy a 

személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, a 

fizetési kötelezettségről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül írásbeli 

kérelemmel fordulhat a polgármesterhez. Ez esetben a fizetendő személyi térítési díjat a 

polgármester határozattal állapítja meg. 

 

(2)   Az intézmény vezetője minden negyedévet követő hónap utolsó napjáig az előző 

negyedévről szóló aktuális térítési díj hátralékosok névsorát tartalmazó listát, a 

felszólításokat és azok átvételét igazoló dokumentumokat, valamint a 2. melléklet szerinti 

adatlapot megküldi a polgármesternek. 

 

(3)  Az (2) bekezdésben foglalt tájékoztatás alapján a polgármester a személyi térítési díjhátralék

 behajtásáról a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 

 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdésében foglaltak szerint intézkedik. 
 
 

9. § 

 

(1) A kötelezett kérelme alapján a polgármester a személyi térítési díjhátralék megfizetésére 

részletfizetést engedélyez, ha  

 a)  egyedül él és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 250 %-át, 

 b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 

 

 (2)  Az (1) bekezdésben meghatározott kérelemhez mellékelni kell a benyújtást megelőző hónapra 

vonatkozó jövedelemigazolásokat. 
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(3)  Amennyiben a polgármester a térítési díjhátralékra vonatkozóan az (1) bekezdés alapján 

részletfizetést engedélyez, úgy a hátralék összegét havi egyenlő részletekben, legfeljebb 6 

hónap alatt kell megfizetni minden hónap 10. napjáig. 

 

(4)  Amennyiben a kötelezett részletfizetési kötelezettségét három hónapon keresztül nem fizeti 

meg, úgy a részletfizetési kedvezményt a polgármester megvonja és a be nem fizetett 

hátralékot 30 napon belül egyösszegben kell megfizetni. 

 

 

7. Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások 

 

10. § 

 

 (1) Pápa Város Önkormányzata az étkeztetés megszervezéséről Pápa Város Önkormányzata 

 Egyesített Szociális Intézményének Gondozási Központja útján gondoskodik. 

 

(2) Az étkeztetés vonatkozásában: 

 a) életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életévét betöltötte, 

 

 b) egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában 

 korlátozott, krónikus vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról 

 – részben vagy teljesen – nem tud gondoskodni, 

  

 c) fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos 

 személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 

 alapján fogyatékossági támogatásban részesül, 

 

d)  pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a 

 személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben 

 képes, 

 

e)  hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett 

 lakóhellyel nem rendelkezik, de Pápa városban tartózkodik, illetve akinek lakcíme a 

 Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása vagy a Családok Átmeneti Otthona. 

 

 

(3)  Pápa Város Önkormányzata a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,         

a támogató szolgáltatást és a családsegítést Pápa  Város  Önkormányzata Egyesített Szociális 

Intézményének Gondozási Központja útján biztosítja és látja el.   

 

(4)  Pápa Város Önkormányzata az idősek nappali ellátását Pápa Város Önkormányzata 

Egyesített Szociális Intézményének telephelyén, az Idősek Klubjában biztosítja. 

 

(5) Pápa Város Önkormányzata a fogyatékos személyek nappali ellátását Pápa Város 

Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének telephelyén, a Fogyatékosok Nappali 

Intézményében biztosítja.  
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8. Személyes gondoskodást nyújtó szociális szakosított szakellátások 

 

11. § 

 

 

(1) Pápa Város Önkormányzata a hajléktalan személyek átmeneti elhelyezését Pápa Város 

Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének telephelyén, a Hajléktalan Személyek  

Átmeneti Szállásán biztosítja.  

 

(2) Pápa Város Önkormányzata az idősek átmeneti elhelyezését Pápa Város Önkormányzata 

Egyesített Szociális Intézményének telephelyén, az Időskorúak Gondozóházában biztosítja. 

 

(3) Pápa Város Önkormányzata az idősek otthona ellátást Pápa Város Önkormányzata 

 Egyesített Szociális Intézményének telephelyein biztosítja. 

 

 

9. A szociális ellátásban részesülők érdek képviselete 

 

12. §  

 

(1) Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének székhelyén és a tartós 

bentlakást biztosító telephelyein érdek-képviseleti fórum működik a házirendben 

meghatározott feltételek és eljárás szerint. 

 

(2)  Az érdek-képviseleti fórum tagjai   

 a) választás alapján: 

 aa) az intézményi ellátást igénybe vevők közül 2 fő, 

  ab) ellátottak hozzátartozói illetve törvényes képviselői közül 1 fő, 

 ac) az intézmény dolgozóinak képviseletében 1 fő, 

b) kijelölés alapján az intézmény fenntartó képviseletében az Egészségügyi és Szociális 

Bizottság elnöke. 

 

(3)  Az érdek-képviseleti fórum tagjainak tisztsége 4 évre szól. A tagság megszűnik: 

a) a megbízatás időtartamának lejártával, 

b) az intézményi jogviszony megszűnésével, 

c) lemondással, 

d) visszahívással, 

e) a tag halálával. 

 A megüresedett tagsági helyre 30 napon belül új tagot kell választani, illetve kijelölni. 

 

(4)  Az érdek-képviseleti fórum alakuló ülésén tagjai sorából elnököt választ. 

 

 

(5)  Az érdek-képviseleti fórum akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. 

 Az érdek-képviseleti fórum az elé terjesztett panaszok ügyében egyszerű szótöbbséggel 

 határoz.  
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(6)  Az érdek-képviseleti fórum elnöke a panasztevőt 15 napon belül írásban értesíti a panasz 

 kivizsgálásának eredményéről. A kivizsgálás eredményének részletes indoklást kell 

 tartalmaznia, amennyiben az érdek-képviseleti fórum az elé terjesztett panaszt nem  találta 

megalapozottnak. 

 

 

10. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások  

igénybevételének módja 

 

13. § 

 

(1)  A gyermekjóléti szolgáltatást Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális 

 Intézményének Gondozási Központja biztosítja. A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele 

külön jogszabályokban foglaltak szerint történik. 

 

(2)  A Családok Átmeneti Otthonában történő ellátás iránti kérelmet Pápa Város 

Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye intézményvezetőjéhez kell benyújtani. 

 

(3) Ha a kérelmező illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének az ellátás 

igénybevételéről szóló döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 

napon belül az Egészségügyi és Szociális Bizottsághoz fordulhat. Az Egészségügyi és 

Szociális Bizottság a panasz kivizsgálásáról a soron következő ülésén intézkedik, melyről 

határozattal dönt. 

 

 

11. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátás  

megszüntetése 

 

14. § 

 

Ha a jogosult vagy a törvényes képviselője az intézményi jogviszony megszüntetésével nem ért 

egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc 8 napon belül az Egészségügyi és Szociális 

Bizottsághoz fordulhat. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az ügy érdemében a soron 

következő ülésén határozattal dönt. 

 

 

12. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások térítési díja 

 

15. § 

 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokért – kivéve a gyermekjóléti 

szolgáltatást – térítési díjat kell fizetni. 

 

(2) A Családok Átmeneti Otthonában megállapított intézményi térítési díjat a 8. melléklet, a 

bölcsődében nyújtott időszakos gyermekfelügyelet intézményi térítési díját a 9. melléklet, a 

gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjakat a 10. melléklet tartalmazza.   
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16. § 

 

(1)  Ha  az ellátott,  a törvényes képviselője, vagy a térítési díj fizetésére kötelezett más  személy 

a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, a 

fizetési kötelezettségről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül írásbeli 

 kérelemmel fordulhat a polgármesterhez. Ez esetben a fizetendő személyi térítési díjat a 

polgármester határozattal állapítja meg. 

 

(2)  Az intézmény vezetője minden negyedévet követő hónap utolsó napjáig az előző negyed 

évről szóló aktuális térítési díj hátralékosok névsorát tartalmazó listát, a felszólításokat és 

azok átvételét igazoló dokumentumokat, valamint a 2. melléklet szerinti adatlapot eljuttatja a 

polgármesterhez. 

  

(3)  A (2) bekezdésben foglalt tájékoztatás alapján a polgármester a személyi térítési díjhátralék 

behajtásáról intézkedik. 

 

17. § 

 

(1) A kötelezett kérelme alapján a polgármester a díjhátralék megfizetésére részletfizetést 

 engedélyez, ha a kötelezett  

 a) legalább két hónapja munkanélküli,  

 b) rendszeres pénzellátással nem rendelkezik vagy 

c) megváltozott munkaképességű vált és saját jövedelme illetve családjában az egy főre jutó 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének                

200%-át.   

 

(2) A kötelezett kérelme alapján a polgármester a díjhátralék megfizetését elengedi, ha a 

 kötelezett az (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott valamely feltételnek megfelel, 

 feltéve, hogy saját jövedelme, illetve családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja 

 meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át. 

 

  

 (3)  Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott kérelemhez csatolni kell a kérelem benyújtást 

megelőző hónapra vonatkozó jövedelemigazolásokat, továbbá az (1) bekezdés a)-c) 

pontjában meghatározott körülményt, körülményeket igazoló dokumentumot, 

dokumentumokat:  

     a)  az illetékes állami foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy kérelmező az állami 

 foglalkoztatási szervvel együttműködik, annak nyilvántartásában regisztrált 

 álláskeresőként szerepel,  

  b)  kérelmező megváltozott munkaképességét igazoló szóló szakvéleményt, határozatot. 

 

(4)  Amennyiben a polgármester a térítési díjhátralékra vonatkozóan a (1) bekezdés alapján 

részletfizetést engedélyez, úgy a hátralék összegét havi egyenlő részletekben, legfeljebb 6 

hónap alatt kell megfizetni minden hónap 10. napjáig. 

 

(5) Amennyiben a kötelezett a hátralékot három hónapon keresztül nem fizeti meg, úgy a 

 részletfizetési kedvezmény megvonásra kerül és a be nem fizetett hátralékot 30 napon 

 belül egyösszegben kell megfizetni. 
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13. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások  

 

18. § 

 

(1) Pápa Város Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatást Pápa Város Önkormányzata 

Egyesített Szociális Intézményének Gondozási Központja útján biztosítja és látja el. 

 

(2)  A gyermekek napközbeni ellátását Pápa Város Önkormányzata bölcsődei ellátás, időszakos 

gyermekfelügyelet, továbbá a közoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó óvodákban és 

iskolai napközis ellátás keretében biztosítja. 

 

(3) Pápa Város Önkormányzata az otthontalanná vált szülők és gyermekeik együttes 

elhelyezéséről Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye telephelyén, 

a Családok Átmeneti Otthonában gondoskodik. 

 

 

14. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátást igénybe vevők 

érdek képviselete 

 

19. § 

 

(1)  A bölcsődében működtetett érdek-képviseleti fórum szavazati jogú választott tagjai: 

a) az ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselői 2 fő, 

b) az intézmény dolgozóinak képviselője 1 fő, 

c) az intézmény fenntartó képviseletében az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke. 

 

(2)  Az érdek-képviseleti fórum tagjainak mandátumára, működésére vonatkozóan a rendelet 

 12.§ (3)-(6) bekezdéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 

 

15. Vegyes rendelkezések 

 

20. § 

 

(1) A szociális és gyermekjóléti intézmény vezetője az ellátást igénybe vevőkről és az 

igénybevételre várakozó személyekről, valamint az intézményi lakók létszámának 

alakulásáról minden hónap 5. napjáig a fenntartó részére jelentést készít az 1. melléklet 

szerint. 

 

(2)  Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének vezetője az intézmény 

tárgyévet megelőző naptári évben végzett szakmai tevékenységéről beszámolót készít, amit 

minden év február 15-ig megküld a fenntartónak. 

 

(3) A személyes gondoskodást nyújtó intézmények és telephelyeinek elérhetőségét a 3. melléklet 

tartalmazza. 

 

(4) A szociálisan nem rászorulók által igénybe vett alapszolgáltatásokért fizetendő intézményi 

 térítési díjat a 15. melléklet tartalmazza. 
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16. Záró rendelkezések 

 

21. § 

 

(1)  Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba. 

 

(2)  A rendeletet a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni. 

 

(3)  Hatályát veszti 

  1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Pápa városban biztosítható személyes 

   gondoskodást   nyújtó  ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési 

   díjak megállapításáról  szóló  12/2008. (IX.25.)  önkormányzati rendelete, 

 

 2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Pápa városban biztosítható személyes 

  gondoskodást   nyújtó  ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési 

  díjak megállapításáról  szóló  12/2008. (IX.25.)  önkormányzati rendelete módosításáról 

  szóló 7/2009.(V.21.) rendelete, 

 

 3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Pápa városban biztosítható személyes 

  gondoskodást   nyújtó  ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési 

  díjak megállapításáról  szóló  12/2008. (IX.25.)  önkormányzati rendelete módosításáról 

  szóló 34/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete. 

 

 

Pápa, 2011. május 19. 

 

 

        Dr Áldozó Tamás         Kanozsainé dr. Pék Mária 

            polgármester                                                                                jegyző     
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                                 1. melléklet a .../2011.(…) önkormányzati rendelethez  

   

   Az intézmény megnevezése: _____________________ 

Jelentés  

az intézményi elhelyezés …..….év .…………havi forgalmáról, a férőhely kihasználtságról, továbbá  

a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások igénybevételéről 

Sor 

sz.  
Ellátási forma megnevezése 

Ellátottak száma /fő/  

Engedélyezett 

férőhely 

Előző 

havi 

záró 

létszám 

Gondozásból kikerült Gondozásba 

vettek 

/átköltözött/ 

Tárgy hó 

utolsó 

napján 

ellátottak 

Havi 

átlagos 

ellátotti 

létszám 

Várakozók 

száma 
Meghalt 

Kilépett 

/átköltözött/ 

1. 

 

 

 

 

 

 

Idősek Otthona Barát u. 3. 
        

Idősek Otthona Barát u. 4-6.         

Idősek Otthona Teveli út 3. 
 

        

Idősek Otthona Vörösmarty u. 12.         

Idősek Otthona összesen: 
        

2. 
Időskorúak Gondozóháza 

               

3. 

Hajléktalan Személyek Átmeneti 

Szállása                

4. 

Hajléktalan Személyek Átmeneti 

Szállása       

 ideiglenes férőhely                

5. Családok Átmeneti Otthona                

6. 

Nappali ellátás 

Idősek Klubja                

7. 

Nappali ellátás 

Fogyatékosok Nappali Intézménye                

8. 
Étkeztetés 

                

9. 

Étkeztetés 

házhoz szállítással                 

10. 
Házi segítségnyújtás 

                

11. 

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás                 

12. Támogató szolgáltatás                 

  

 

Összesen: 

                 

 

 

    Pápa, …………………………………………..                   ………………………………….. 

                intézményvezető 
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2. melléklet a …/2011. (…) önkormányzati rendelethez 

 

ADATLAP 

térítési díj hátralékról 

 

 

A hátralékos 

Neve: ......................................................................................................................................... 

Születési helye, ideje: ........................................................................................................................ 

Állandó lakóhelye: .......................................................................................................................... 

Tartózkodási helye: ..................................................................................................................... 

Rendszeres havi jövedelme: ........................................................................................................ 

Jövedelmének forrása, jogcíme:.................................................................................................. 

Munkáltató neve, címe: ............................................................................................................... 

Nyugdíjazonosító törzsszáma:..................................................................................................... 

Az ellátás típusa: ........................................................................................................................ 

Az ellátás időtartama:.................................................................................................................. 

A hátralék mely hónapban/hónapokban keletkezett:.......................................................................... 

A hátralékos hónapban/hónapokban, megállapított személyi térítési díj összege:............................ 

A hátralék összege:...................................................................................................................... 

Tartásra kötelezhető hozzátartozó  

Neve: .......................................................................................................................................... 

Állandó lakóhelye: ......................................................................................................................... 

Tartózkodási helye: ..................................................................................................................... 

 

Pápa,…………………… 

      P.H. 

         …………………………… 

                               intézményvezető 
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3. melléklet a …/2011. (…) önkormányzati rendelethez 

 

 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK 

 

I. SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 

 

 

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE 

Székhely: 8500 Pápa, Barát u. 9. 

Telefon: 89/313-433 

 

Gondozási Központ 

ellátottak előtt nyitva álló helyiség: 8500 Pápa, Barát u. 7. 

Telefon: 89/313-423 

szolgáltatások: a) étkeztetés  

   b) házi segítségnyújtás, 

   c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

   d) támogató szolgáltatás 

 

ellátottak előtt nyitva álló helyiség: 8500 Pápa, Barát u. 11. 

Telefon: 89/318-046 

szolgáltatás:     e) családsegítés 

 

 

Nappali ellátást nyújtó intézmények: 

       

Idősek Klubja  

Telephely: 8500 Pápa, Árok u. 7. 

Telefonszám: 89/313-183 

 

Fogyatékosok Nappali Intézménye 

Telephely 8500 Pápa, Kisfaludy u.16. 

Telefonszám: 89/313-675 

 

 

II. SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK 

 

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények 

      

Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása 

Telephely: 8500 Pápa, Arany J. u. 4. 

Telefonszám: 89/313-423 

 

Időskorúak Gondozóháza 

Telephely: 8500 Pápa, Árok u. 7. 

Telefonszám: 89/313-183 
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Ápolást, gondozást nyújtó intézmények 

 

Idősek Otthona telephelyei: 

 

8500 Pápa, Barát u. 3. (hagyományos szintű, átlagos ápolást, gondozást nyújtó) 

Telefonszám: 89/313-433, 89/511-256 

 

8500 Pápa, Barát u. 4-6. (hagyományos szintű, átlagos és fokozott ápolást, gondozást nyújtó) 

Telefonszám: 89/313-433, 89/511-242 

 

8500 Pápa, Vörösmarty u. 12. (emelt szintű, átlagos ápolást, gondozást nyújtó) 

Telefonszám: 89/313-136, 89/511-351 

 

8500 Pápa, Teveli út 3. (emelt szintű, átlagos ápolást, gondozást nyújtó) 

Telefonszám: 89/324-893 

 

 

III. GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK 

 

Ellátottak előtt nyitva álló helyiség: 8500 Pápa, Barát u. 11. 

Telefonszám: 89/313-607 

szolgáltatás: a) gyermekjóléti szolgáltatás 

 

Gyermekek átmeneti gondozása: 

      

Családok Átmeneti Otthona 

Telephely: 8500 Pápa, Kisfaludy u.16. 

Telefonszám: 89/313-675 

 

Gyermekek napközbeni ellátása 

      

Bóbita Bölcsőde 

Székhely: 8500 Pápa, Tókert u. 11. 

Telefonszám: 89/313-266 

egyéb szolgáltatások: - időszakos gyermekfelügyelet 

 

 

Fenyveserdő Bölcsőde 

Székhely: 8500 Pápa, Vajda P. ltp. 

Telefonszám: 89/313-323 

 

Napsugár Bölcsőde 

Székhely: 8500 Pápa, Képző 1. 

Telefonszám: 89/313-246



15 
 

 

 

4. melléklet a …./2011.(...) önkormányzati rendelethez  

 

A szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díjai 

 

 A B C D E 

 

         

1. 

 

ÉTKEZTETÉS Önköltség 

forint/nap 

Normatíva 

forint/nap 

Önköltség és normatíva 

különbözete forint/nap 

Intézményi térítési 

díj forint/nap 

(áfát tartalmaz) 

2. Étkeztetés 620 220 400 400 

3. Étel kiszállítása  110    0 110 110 

4. Étkeztetés kiszállítással 730 220 510 510 

5. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
Önköltség 

forint/fő/óra 

Normatíva 

forint/fő/óra 

Önköltség és  

normatíva különbözete 

forint/fő/óra 

 

Intézményi térítési 

díj forint/óra 

 

6. Házi segítségnyújtás 1 351 662  689 680 

7. 

 

JELZŐRENDSZERES HÁZI  

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

Önköltség 

forint/nap 

Feladategységenként kapott 

támogatás 

forint/nap 

Önköltség és a 

feladategységenként 

kapott támogatás 

különbözete forint/nap 

Intézményi térítési 

díj 

forint/nap/készülék 

8. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 123  103 20 20 

   9. TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS 
Önköltség 

forint/feladategység 

Feladategységenként 

kapott támogatás   

forint/feladategység 

Önköltség és a 

feladategységenként 

kapott támogatás 

különbözete 

forint/feladategység 

Intézményi térítési 

díj 

  10. Személyi segítés 

3 247 2 252 995 

600 forint/óra 

 

  11. 
Eseti személyi szállítás  90 forint/km 

12.    Rendszeres személyi szállítás  50 forint/km 
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5. melléklet a .../2011. (…) önkormányzati rendelethez 

 

 

Idősek Otthona telephelyein megállapított intézményi térítési díjak 

 

 A B C D E 

 

1. 

 

 

 

Bentlakásos intézményi ellátás Idősek Otthona 

hagyományos részlegek Pápa, Barát u. 3. 

                                       Pápa, Barát u.  4-6. 

 

Önköltség Normatíva 

Önköltség 

és a 

normatíva 

különbözete 

 

Intézményi térítési díj 

forint/fő/nap forint/fő/hó forint/fő/nap forint/fő/hó forint/fő/hó forint/fő/nap forint/fő/hó 

2. 

Átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás 

bentlakásos és átmeneti lehelyezést nyújtó 

szociális intézményekben – időskorúak ápoló 

gondozó otthoni ellátása 

5 078 152 340 1 741 52 230 100 110 3 300 99 000 

3. 

 

Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 

 

5 078 152 340 1 947 58 410 93 930 3 100 93 000 

 

4. 

 

 

 

 

Bentlakásos intézményi ellátás Idősek Otthona 

emelt szintű részlegek   Pápa, Teveli u. 3. 

                                       Pápa, Vörösmarty u. 12. 

 

Önköltség Normatíva 

Önköltség 

és a 

normatíva 

különbözete 

 

Intézményi térítési díj 

forint/fő/nap forint/fő/hó forint/fő/nap forint/fő/hó forint/fő/hó forint/fő/nap forint/fő/hó 

5. 

Átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás 

bentlakásos szociális intézményekben – 

időskorúak ápoló gondozó otthoni ellátása 

5 078 152 340   848 25 440 126 900 4 200 126 000 

6. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 5 078 152 340 1 947 58 410 93 930 3 100    93 000 
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6. melléklet a …./2011. (…) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

 

Az Idősek Otthona Vörösmarty utcai és Teveli úti telephelyein – mivel emelt szintű ellátást biztosítanak – a férőhely elfoglalásakor  

fizetendő egyszeri hozzájárulás mértéke 

 

 

 

 

 
 A B 

 
1. Egyágyas szobában történő elhelyezés esetén 1 900 000 forint/fő 

 
2. Kétágyas szobában történő elhelyezés esetén 950 000 forint/fő 

 

3. Egyágyas lakrészben történő elhelyezés esetén 2 870 000 forint/fő 

 
4. Kétágyas lakrészben történő elhelyezés esetén 1 700 000 forint/fő 
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7. melléklet a …./2011. (…) önkormányzati rendelethez 

 

Átmeneti elhelyezést és nappali ellátást nyújtó intézményekben megállapított intézményi térítési díjak 

 

A B C D E 

1. 

 

 

ÁTMENETI ELHELYEZÉST 

NYÚJTÓ  

INTÉZMÉNYEK 

 

Önköltség  Normatíva  
Önköltség és a normatíva 

különbözete 

 

Intézményi térítési díj  

forint/fő/nap forint/fő/hó forint/fő/nap forint/fő/hó forint/fő/nap forint/fő/hó forint/fő/nap forint/fő/hó 

2. Időskorúak Gondozóháza 4 577 137 317 1 741 52 230 2 836 85 087 2 800 84 000 

3. 
Hajléktalanok Személyek                

Átmeneti Szállása 1 722 51 660 1 283 38 490 439 13 170 430 12900 

4. 

 

NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ 

INTÉZMÉNYEK 

 

Önköltség  Normatíva  
Önköltség és a normatíva 

különbözete 

 

Intézményi térítési díj 

forint/fő/nap forint/fő/hó forint/fő/nap forint/fő/hó forint/fő/nap forint/fő/nap 

5. 
Időskorúak nappali ellátása 

étkeztetés 
   931 19 551     220 4 620 711 

710 

(Áfa-t tartalmaz) 

6. 
Idősek Klubja (demens betegek 

nappali ellátása étkeztetéssel)  
2 311 48 531 1 616 33 936 695    690 

7. 
Idősek Klubja  

(nappali ellátás étkeztetés nélkül) 
  324  6 804    132  2 772 192    190 

8. 
Fogyatékosok Nappali Intézménye 

(nappali ellátás étkeztetéssel) 
3 013 63 273 1 616 33 936                  1 397 1 090 

9. 
Fogyatékosok Nappali Intézménye 

(nappali ellátás étkeztetés nélkül)   
2 374 49 854 1 616 33 936 758  500 
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8. melléklet a …/2011. (…) önkormányzati rendelethez 
 

 

 

 

 

A Családok Átmeneti Otthonában megállapított intézményi térítési díjak 

 

 

 

 A B C D E   

 

1. 

 

 

Családok Átmeneti Otthona 

 

Önköltség Normatíva 
Önköltség és normatíva 

különbözete 
Intézményi térítési díj 

  

forint/fő/nap forint/fő/hó forint/fő/nap forint/fő/hó forint/fő/nap forint/fő/hó forint/fő/nap forint/fő/hó   

2. 

 

gyermek 

 

4 148 124 440 1 741 52 230 2 407 72 210 223   6 690 

  

3. 

 

szülő 

 

4 148 124 440 1 741 52 230 2 407 72 210 671 20 130 
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9. melléklet a …/2011. (…) önkormányzati rendelethez 
 

 

 

 

 

 

 

A bölcsődében nyújtott időszakos gyermekfelügyeletért megállapított intézményi térítési díj 

 

 

 

 A B C 

1. Bóbita bölcsőde Önköltség forint/fő/óra Intézményi térítési díj forint/fő/óra 

2. időszakos gyermekfelügyelet (étkezés nélkül) 354  350  
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10. melléklet a …/2011. (…) önkormányzati rendelethez 
 

 

 

 Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 

 

 A B C 

 

1. 

 

Gyermekétkeztetés 

 

Nettó nyersanyag norma 
Intézményi térítési díj 

az áfát nem tartalmazza 

 

2. 

 

bölcsődei ellátás 

 

 

 330 forint/fő/nap 

 

 330 forint/fő/nap 

 

3. 

 

bölcsődei szolgáltatás: időszakos gyermekfelügyelet 

 

 

 330 forint/fő/nap 

 

 330 forint/fő/nap 

 

4. 

 

óvodai ellátás 

 

 

 299 forint/fő/nap 

 

 299 forint/fő/nap 

 

5. 

 

általános iskolai ellátás 

-   napközis ellátás 

-   menza biztosítása 

 

 

 

336 forint/fő/nap 

  233 forint/fő/adag 

 

 

336 forint/fő/nap 

  233 forint/fő/adag 

 

 

6. 

 

középfokú oktatásban részesülők ellátása 

- reggeli 

- ebéd 

- vacsora 

 

 

  

122 forint/fő/adag 

 266 forint/fő/adag 

 178 forint/fő/adag 

 

  

122 forint/fő/adag 

 266 forint/fő/adag 

 178 forint/fő/adag 
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11. melléklet a …/2011. (…) önkormányzati rendelethez 

   

 

 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásért – étkeztetésért és az étel kiszállításért – áfával növelten fizetendő  

személyi térítési díj az alkalmazott kedvezmények alapján 
 

 

 

A B C D E F G H I 

 

1. 

 

Öregségi nyugdíj legkisebb 

összegéhez igazodó 

kategóriák 

0%-100% 
 100% - 

130% 

 130% -  

160% 

160% -    

170 % 

 170 % - 

180 % 

  180 % -     

200 % 

 200% - 

250% 
250% felett 

2. Kategória szerint % 0% 10% 20% 30% 50% 70% 80% 100% 

   3. Étkeztetés forint/adag 
térítési díj 

mentes 
40 80 120 200 280 320 400 

4. Ebédszállítás forint/alkalom 
térítési díj 

mentes 
10 20 35 55 75 90 110 
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12. melléklet a …/2011. (…) önkormányzati rendelethez 

 

        

   
 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásért –  házi segítségnyújtásért – fizetendő személyi térítési díj (áfa mentes) az 

alkalmazott kedvezmények alapján 

 

 

 

A B C D E F G H I J 

 

 

1. 

 

 

Öregségi nyugdíj  

legkisebb  

összegéhez  

igazodó kategóriák    

 

0-100 % 

 

  100% - 

140% 

 

  140% -  

160% 

 

 160% - 

170% 

 

 170%- 

180% 

 

 180% -

200% 

 

 200% - 

250% 

 

  250% -

300% 

 

300% felett 

 

2. 

 

Térítési díj százaléka 0 % 10 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70% 80% 100% 

 

3. 

 

Házi segítségnyújtás 

forint/óra 

térítési díj 

mentes 
65 200 270 340 405 475 540 680 
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13. melléklet a …/2011. (…) önkormányzati rendelethez 
 

 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásért – Idősek Klubjában – fizetendő személyi térítési az  

alkalmazott kedvezmények alapján 

 

  

 

A B C D E F G H I 

1. 

Öregségi nyugdíj  

legkisebb összegéhez  

igazodó kategóriák  

0-100 % 
 100 % -     

130 % 

 130 % -    

160 % 

 160 % -      

170 % 

 170 % -     

180 % 

180% -        

200 % 

  200 % -      

250 % 
250 % felett 

2. 

 

Térítési díj százaléka 

 

0% 10 % 20 % 30 % 50 % 70 % 80 % 100 % 

 

3. 

 

 

Idősek Klubja 

étkeztetés 

(Áfa-t tartalmaz) 

forint/fő/nap 

térítési díj 

mentes 
70 140 215 355 495 570 710 

 

4. 

Idősek Klubja 

étkeztetés nélkül 

forint/fő/nap 

térítési díj 

mentes 
20 40 55 95 135 150 190 

 

5. 

 

Demens betegek 

nappali ellátása 

étkeztetéssel 

forint/fő/nap 

térítési díj 

mentes 
65 130 205 345 480 550 690 
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14. melléklet a …/2011. (…) önkormányzati rendelethez 

 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásért –  Fogyatékosok Nappali Intézményében   – fizetendő személyi térítési díj az 

alkalmazott kedvezmények alapján 

 

 

 

 

A B C D E 

1. 
   Az öregségi nyugdíj legkisebb  

   összegéhez igazodó kategóriák 
0-80 % 80 % -150 % 150 % - 200 % 250 % felett 

2.    Térítési díj százaléka 0% 40% 70% 100% 

3. 

    

   Fogyatékosok Nappali Intézménye  

   (nappali ellátás étkeztetéssel) 

forint/fő/nap 

 

térítési díj 

mentes 
435 760 1 090 

    4. 

  

Fogyatékosok Nappali Intézménye    

 (nappali ellátás étkeztetés nélkül) 

forint/fő/nap 

 

térítési díj 

mentes 
200 350 500 
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15. melléklet a …/2011. (…) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

 

A szociálisan nem rászoruló személyek által fizetendő személyi térítési díj  

 

          
 

 

 A B 

  1. Támogató szolgáltatás személyi segítés 3 640 forint/óra 

 

2. 

 

Támogató szolgáltatás eseti személyi szállítás    170 forint/km 

3. Támogató szolgáltatás rendszeres személyi szállítás    170 forint/km 

    4.   Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 120 forint/nap/készülék 
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Általános indokolás 

 

 

 

Az Országgyűlés a tavalyi évben elfogadta a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényt (a 

továbbiakban: Jat.), melynek hatálya az önkormányzati rendeletekre is kiterjed. A Jat. 3. §-a 

értelmében „Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, 

szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A 

szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem 

ismételhető meg olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alkotmány alapján 

nem lehet ellentétes.”  

 

A jogszabályok megalkotásakor figyelemmel kell lenni továbbá a jogszabályszerkesztésről 

szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendeletben (a továbbiakban: IRM rendelet) foglalt szabályokra 

is. Az IRM rendelet a jogszabály tervezetének megszövegezésére vonatkozó általános 

követelményként írja elő, hogy a jogszabály normatív tartalmú rendelkezéseit a jogszabály 

szakaszai és mellékletei tartalmazzák. Kimondja, hogy önkormányzati rendelet preambulumot 

nem tartalmazhat, meghatározza továbbá, hogy a jogszabály bevezető részének tartalmaznia 

kell a jogszabály megalkotásához szükséges érvényességi kellékeket (rendeletalkotásra 

felhatalmazást adó vagy eredeti jogalkotói hatáskört megállapító rendelkezés és azt a 

feladatkört megállapító jogszabályi rendelkezés, amely alapján a jogszabályt kiadják), 

valamint a jogalkotás aktusára utaló kifejezést.  

 

Az IRM rendelet megfogalmazta a jogszabály tervezetének a megszövegezésére vonatkozó 

általános követelményeket, továbbá a megjelölésére és kihirdetésére vonatkozó szabályokat. 

Meghatározta a jogszabályokban történő hivatkozások formáit, a formai tagolás 

követelményeit és módjait, az alkalmazható szerkezeti egységeket, a jogszabály logikai 

egységeinek sorrendjét és azok tartalmi követelményeit. 

Fentiek miatt – a javasolt módosításaival egyidejűleg - szükséges Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 

12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése és új rendelet 

megalkotása.  

Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi CXXI. törvény átfogóan 

módosította a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt 

(továbbiakban: Szt.). 

Az Szt. és a végrehajtási rendeletek átfogó módosítása szükségessé tette a korábbi rendelet 

hatályon kívül helyezését és a hatályos jogszabályoknak megfelelő rendelet megalkotását.  

 

A részletes indokolásban vastag betűvel szedett szövegrészek a törvényi rendelkezéseket 

tartalmazzák. 
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Részletes indokolás 

 

A rendelet-tervezet bevezető rendelkezése meghatározza, hogy az önkormányzat  

feladatkörében eljárva, mely jogszabályok által kapott felhatalmazást a rendeletalkotásra. 

 
Az Szt. 92. § (1)-(2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 

rendeletet alkot. 

Ha törvény másként nem rendelkezik, a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza 

a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit; 

b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem   

    benyújtásának módját; 

c) azt, hogy az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást   

    nyújtani; 

d) azt, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás; 

e) az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait; 

f) a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek   

   körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait; 

g) az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodással  

    összefüggő kérdéseket. 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1)-(2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: személyes gondoskodás) formáiról, 

azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot.  Ha törvény 

másként nem rendelkezik, a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza 

a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit, 

b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem 

benyújtásának módját és a kérelem elbírálásának szempontjait, 

c) az intézményvezető hatáskörében - külön eljárás nélkül - biztosítható ellátásokat, 

d) az ellátás megszűnésének eseteit és módjait, 

e) a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait. 

 

1. § (1) bekezdéshez: 

A rendelet hatálya kiterjed a szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások tekintetében 

-    lakcímmel rendelkező magyar állampolgárokra, 

-    bevándoroltakra és letelepedettekre, 

-    hontalanokra, 

-    a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre [Szt. 3. § (1) bekezdés a)-d)       

     pontja] 

-  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról szóló 

2007. évi I. törvény (továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az 

Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó 

tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi 

adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett 

lakóhellyel rendelkezik. [Szt. 3. § (3) bekezdés a) pontja], 
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A gyermekjóléti alapellátások tekintetében – ha jogszabály másként nem rendelkezik a 

rendelet hatálya kiterjed 

-   lakcímmel rendelkező magyar állampolgárságú,  

-   valamint – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – a letelepedett,   

bevándorolt, illetve befogadott jogállású, [Gyvt. 4. § (1) bekezdés a) pontja] 

-  továbbá a magyar hatóságok által menekültként, illetve hontalanként elismert  

gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire, [Gyvt. 4. § (1) bekezdés a) pontja] 

-  a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és   

tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban Szmtv.) szerint a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének 

időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három 

hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és 

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint 

    bejelentett lakóhellyel rendelkezik.” [Gyvt. 4. § (1) bekezdés b) pontja] 

 

feltéve, hogy Pápa város közigazgatási területén rendelkeznek lakóhellyel.  

 

 

1. § (2) bekezdéshez: 

Idősek Otthonában üres férőhely esetén Veszprém megye területén lakóhellyel rendelkező 

személyek is elhelyezhetők, amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott kérelmezőnek 

nincs az elhelyezésre igénye. 

 

 

2. §-hoz: 

Meghatározza azokat a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatásokat 

és szakosított ellátásokat, valamint gyermekjóléti ellátási formákat, amelyeket az 

önkormányzat biztosít. 

 

 

 3. §-hoz: 

Az Szt. 58/B. (2) bekezdése szerint a 2000 fő feletti lakosságszámú települési 

önkormányzat vagy társulás, illetve a megyei, fővárosi önkormányzat helyi 

szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban 

meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel 

kísérésére. A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart, 

tagjai a helyi önkormányzat, illetve a társulás területén szociális intézményeket 

működtető fenntartók képviselői, továbbá a helyi rendeletben meghatározott szervezetek 

képviselői. 

A rendelet-tervezet a szociálpolitikai kerekasztal működésére és tagjaira vonatkozó 

rendelkezéseket tartalmazza. 
 

4. §-hoz: 

Meghatározza a szociális szolgáltatások igénybe vételének módját. 
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5. §-hoz 

Az Szt. 94/C. § (1) bekezdése alapján az ellátás igénybevételének megkezdése előtt 

a) állami fenntartású intézmény  (szolgáltató) esetén az intézményvezető (szolgáltató 

vezetője), 

b) egyházi és nem állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén a fenntartó vagy az 

általa megbízott személy az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban 

megállapodást kötni. 
 

A tervezet rendelkezik az ellátás igénybevételével kapcsolatos döntés elleni, valamint a 

megállapodásban foglalt, az intézmény részéről fennálló kötelezettségek teljesítésével 

kapcsolatos panasz kivizsgálásának módjáról. 

 

 

6. §-hoz: 

Az Szt. 100. §-a alapján az intézményi jogviszony megszűnik 

a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 

b) a jogosult halálával, 

c) a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve,  

    ha e  törvény rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama meghosszabbítható. 

Az Szt. 101. § (2) bekezdése értelmében az intézményvezető az intézményi jogviszonyt 

megszünteti, ha a jogosult 

a) másik intézménybe történő elhelyezése indokolt, 

b) a házirendet súlyosan megsérti, 

c) intézményi elhelyezése nem indokolt. 

Az Szt. 101. § (3) bekezdése szerint az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, 

valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve 

törvényes képviselőjét. Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője 

nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény 

fenntartójához fordulhat.  
 

A rendelet-tervezet szerint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

megszüntetésével kapcsolatos panasz elbírálása az Egészségügyi és Szociális Bizottság 

hatásköre. 

 

 

7. §-hoz: 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokért fizetendő térítési díjat a rendelet-

tervezet 4-7. melléklete a személyi térítési díj megállapításakor alkalmazható  

kedvezményeket  a  rendelet-tervezet 11-14. melléklete határozza meg. 

 

 

8. §-hoz: 

Az Szt. 115. § (4) bekezdése alapján, ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési 

díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését 

vagy elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a 

fenntartóhoz fordulhat. 
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A személyi térítési díj összegével, csökkentésével vagy elengedésével kapcsolatos kérelem 

elbírálása a javaslat szerint a polgármester hatásköre. 

 

A  személyes   gondoskodást   nyújtó  szociális   ellátások   térítési   díjáról   szóló  

29/1993. (II. 17. ) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdése szerint nyilvántartott díjhátralékról 

az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a térítési díjhátralék 

behajtása vagy a behajtatlan hátralék törlése érdekében.  

 

A tervezet szerint az intézményvezető a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajthatatlan 

hátralék törlése érdekében a polgármestert tájékoztatja. 

 

 

9. §-hoz 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért fizetendő térítési díjhátralék  

részletekben történő megfizetésére vonatkozó szabályokat tartalmazza a rendelet-tervezet. 

 

 

10. §-hoz: 

A rendelet-tervezet arra vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket, hogy a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat Pápa Város Önkormányzata melyik 

intézménye útján biztosítja. 

Az Szt. 62. § (2) bekezdése szerint étkeztetés tekintetében a jogosultsági feltételek 

részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg. Az erre 

vonatkozó javaslatot tartalmazza a rendelet-tervezet, figyelemmel arra, hogy az Szt. szerint 

jogosultsági feltételként jövedelmi helyzet nem határozható meg. 

 

 

11. §-hoz: 

A rendelet-tervezet meghatározza, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szakosított 

ellátásokat - átmeneti, illetve tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó ellátási formákat - Pápa 

Város Önkormányzata melyik intézménye útján biztosítja. 

 

 

12. §-hoz: 

A jogosultak érdekvédelmével kapcsolatosan az Szt. az alábbiak szerint rendelkezik: 

99. § (1) A tartós bentlakásos intézmény fenntartója köteles meghatározni az 

intézményi jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló fórum 

(a továbbiakban: érdek-képviseleti fórum) megalakításának és tevékenységének 

szabályait. 

(2) Az érdek-képviseleti fórum a tartós bentlakásos intézménnyel intézményi 

jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv, mely 

a házirendben meghatározott feltételek és eljárás szerint működik. Az érdek-képviseleti 

fórum megalakítását a székhelyen, illetve telephelyenként kell biztosítani. 
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(3) Az érdek-képviseleti fórum tagjai 

a) választás alapján, az intézményi ellátást igénybe vevők közül 

aa) kettőszáz férőhelyig kettő fő, 

ab) kettőszáz férőhely felett négy fő; 

b) választás alapján, az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselői közül egy  

     fő; 

c) választás alapján, az intézmény dolgozóinak képviseletében egy fő; 

d) kijelölés alapján, az intézményt fenntartó szervezet képviseletében egy fő. 

(5) Az érdek-képviseleti fórum működésének és választásának részletes szabályait a 

házirend tartalmazza. 

 

A rendelet-tervezet a fentieken túl az érdek-képviseleti fórum működési szabályait határozza 

meg. 

 

 

13. §-hoz: 

A Gyvt. 15. § (2) bekezdése szerint a személyes gondoskodás keretébe tartozó 

gyermekjóléti alapellátások: 

a) a gyermekjóléti szolgáltatás,  

b) a gyermekek napközben ellátása, 

c) a gyermekek átmeneti gondozása, 

 

A Gyvt. 31. § (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodás igénybe vétele önkéntes,  

az ellátást igénylő kérelmére történik. 

 

A Gyvt. 32. § (4) bekezdése alapján állami fenntartású intézmény esetén, ha az igénybe 

vételről az intézményvezető dönt, úgy az ellátás megkezdésekor a kérelmezővel, illetve 

törvényes képviselőjével megállapodást köt, melyet 15 napon belül megküld a 

fenntartónak. 

A megállapodás tartalmazza 

a) az ellátás várható időtartamát, 

b) a szolgáltatások formáját, módját,  

c) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat. 

A Gyvt. 32. § (6) bekezdése szerint nem állami fenntartású intézmény esetén az ellátás 

igénybe vételéről az intézményt fenntartó, vagy az általa megbízott személy és az ellátást 

igénylő, illetve törvényes képviselője megállapodást köt. A megállapodás a Gyvt. 32. § (4) 

bekezdésén túl tartalmazza még az ellátás kezdetének időpontját és a megszüntetésének 

lehetséges módját. 
 

A rendelet-tervezet meghatározza a gyermekjóléti ellátások igénybevételének módját. A 

javaslat szerint az ellátás igénybevételével összefüggő intézményvezetői döntéssel 

kapcsolatos panasz elbírálása az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatásköre. 
 

 

14. §-hoz  

A gyermekjóléti ellátást megszüntető döntés elleni panasz elbírálása a javaslat szerint az 

Egészségügyi és Szociális Bizottság határkörébe tartozik. 
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15. §-hoz: 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokért fizetendő intézményi térítési 

díjat a rendelet-tervezet 8-10. melléklete tartalmazza. 

 

16. §-hoz 

A személyi térítési díj összegével, csökkentésével vagy elengedésével kapcsolatos kérelem 

elbírálása, valamint a díjhátralék behajtása iránti intézkedés a javaslat szerint a polgármester 

hatásköre. 

 

17. §-hoz 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokért fizetendő térítési díjhátralék 

részletekben történő megfizetésére, valamint elengedésre vonatkozó szabályokat tartalmazza a 

rendelet-tervezet. 

 

18. §-hoz 

A rendelet-tervezet meghatározza, hogy a fenntartó a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti ellátásokat mely intézményei útján biztosítja.  

    

19. §-hoz: 

A Gyvt. 35. § (1) Az intézmény fenntartója meghatározza az ellátásban részesülők 

érdekvédelmét szolgáló érdek-képviseleti fórum megalakításának és működésének 

szabályait. 

 

(2)  Az érdek-képviseleti fórum szavazati jogú választott tagjai 

 a) a gyermekönkormányzat képviselői, 

 b) az ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselői, illetve a 

  fiatal felnőttek képviselői, 

 c) az intézmény dolgozóinak képviselői, 

 d) az intézményt fenntartó képviselői. 

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott személyek száma nem lehet 

 kevesebb a (2) bekezdés c)-d) pont szerinti személyek összlétszámánál. 
 

A rendelet-tervezet az érdek-képviseleti fórum tagjainak létszámán túl a működési szabályait 

is meghatározza. 

 

20. §-hoz: 

Az intézményi lakók létszámalakulásáról, az igénybe vételre várakozókról történő jelentési, 

továbbá a szakmai tevékenységről való beszámolási kötelezettségre vonatkozó egyéb 

rendelkezéseket tartalmazza a rendelet-tervezet. 

 

 

21. §-hoz: 

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza, valamint Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 

12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendeletet, valamint az azt módosító önkormányzati 

rendeleteket  helyezi hatályon kívül.  
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Mellékletek általános indokolása 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdése szerint a fenntartó a 

személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért térítési díjat állapít meg.  Az 

Szt. 115. § (9) bekezdése szerinti szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami 

hozzájárulás, illetve a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának 

különbözeteként számított térítési díjat akkor is dokumentálni kell, ha az ellátáshoz 

nyújtott saját hozzájárulás révén a fenntartó alacsonyabb intézményi térítési díjat 

alkalmaz. 

 

Az Szt. 115. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a személyes gondoskodás körébe tartozó 

szociális ellátások térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami 

hozzájárulás, támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a 

szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési 

támogatásának különbözete. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is 

szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti 

közvetlen költségének arányában történő megosztásával. Emelt szintű bentlakásos 

ellátás esetében az intézményi térítési díjat az előző évben ténylegesen igénybe vett 

normatív állami hozzájárulással kell számítani.   

 

Az Szt. 115. § (9) bekezdése szerint a szolgáltatási önköltséget az előző év adatai alapján, 

a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani.  

Az Szt. 115. § (10) bekezdése alapján a fenntartó az intézményi térítési díjat a 115. § (1) 

bekezdése szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál 

alacsonyabb összegben is meghatározhatja.  

 

A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az intézményi térítési díjat és a személyi 

térítési díjat 

a) étkeztetés esetén ellátási napra, 

    b) házi segítségnyújtás esetén gondozási órára, 

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra, 

d) támogató szolgáltatás esetén szolgálati órára és szállítási kilométerre, 

e) nappali ellátás esetén ellátási napra, 

f) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra vetítve kell 

meghatározni. 

(2) Bentlakásos intézményi ellátás esetén 

a) a napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj harmincad része, 

b) a napi személyi térítési díj a havi személyi térítési díj harmincad része a 

hónapok naptári napjainak számától függetlenül. 

(3) 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. 

(4) A 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. 
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Mellékletek részletes indokolása 

 

1-3. melléklethez 

Az intézményi elhelyezés havi forgalmáról, a férőhely kihasználtságról, továbbá a szociális 

alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások igénybevételéről szóló jelentés                          

(1. melléklet), a térítési díj hátralékról szóló adatlap (2. melléklet), valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó intézmények és a szolgáltatások adataiban (3. melléklet) csak technikai 

jellegű változtatásokat tartalmaz a rendelet-tervezet.  

 

4. melléklethez 

A szociális alapszolgáltatások (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, támogató szolgáltatások) térítési díját tartalmazza. 

  

A Korm. rendelet 9. § (2)-(5) bekezdése szerint az étkeztetés intézményi térítési díja nem 

haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív 

állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét. Napok számaként csak az 

ellátási napok száma vehető figyelembe. Az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint 

differenciált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el vagy az igénybevétel helyére 

szállítják. A kiosztó helyen, illetve a lakáson történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás 

költségét is tartalmazza.  

A Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a házi segítségnyújtás gondozási óradíja 

nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív állami 

hozzájárulás különbségének egy ellátási órára jutó összegét. 

A Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási 

önköltség és a finanszírozási szerződésben meghatározott egy ellátottra jutó állami 

hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét. 

A Korm. rendelet 14/A. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján a támogató 

szolgáltatás térítési díja az egy feladategységre jutó szolgáltatási önköltség és a 

finanszírozási szerződésben meghatározott egy feladatmutatóra jutó állami 

hozzájárulás különbsége alapján megállapított támogató szolgálati óradíjból és 

szállítási kilométerdíjból áll. A kilométerdíj nem haladhatja meg az adott évben a  

szállításra betervezett kiadásoknak az előző év tényleges adatai alapján megállapított 

éves futott kilométerre és egy gépkocsira jutó összegét. 

 

A jelenleg hatályos önkormányzati rendelet szerint az étkeztetés intézményi térítési díja        

390,-Ft/nap, az étel kiszállítás térítési díja pedig 100,-Ft/nap. 

Az önköltség és a normatíva különbözete étkeztetés esetén (620,-Ft/nap – 220,-Ft/nap)             

400,-Ft/nap, az étel kiszállítása vonatkozásában (110,-Ft/nap – 0,-Ft/nap) 110 Ft/nap, ezzel 

azonos összegben javasolja az intézményi térítési díjat megállapítani a rendelet-tervezet.  
 

Az önköltség és a normatíva különbözete házi segítségnyújtás vonatkozásában                     

(1.351,-Ft/fő/óra – 662,-Ft/fő/óra)  689 Ft/fő/óra, ennél alacsonyabb összegű 680 Ft/fő/óra 

intézményi térítési díjat javasol megállapítani a  rendelet-tervezet, amely a jelenleg hatályos 
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intézményi térítési díjhoz képest 9,6 %-os emelkedést jelent.   

Az étkeztetésért és a házi segítségnyújtásért az ellátottak által fizetendő személyi térítési díjra 

további kedvezményeket javasol megállapítani a rendelet-tervezet 11-12. melléklete. 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében az önköltség és feladategységenként kapott 

támogatás különbözete (123,-Ft/nap/készülék – 103,-Ft/nap/készülék)  20,-Ft/nap/készülék, az 

intézményi térítési díjat ennek megfelelően javasolja megállapítani a rendelet-tervezet. A 

szolgáltatást a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet szerint térítésmentesen vehették 

igénybe az ellátottak. 

 

A támogató szolgáltatás 1 feladategységre jutó önköltségének és a feladategységenként kapott 

támogatási összegének különbözete (3247,-Ft/feladategység–2.252,-Ft/feladategység)                               

995,-Ft/feladategység. A személyi segítés intézményi térítési díját 600,-Ft/óra, az eseti 

szállítás intézményi térítési díját 90,-Ft/km, a rendszeres szállítás intézményi térítési díját   

50,-Ft/km összegben javasolja megállapítani a tervezet.  

 A jelenleg hatályos önkormányzati rendelet szerint a személyi segítés intézményi térítési díja 

330 Ft/óra, az eseti személyi szállítás intézményi térítési díja 60 Ft/km, a rendszeres személyi 

szállítás intézményi térítési díja pedig 40 Ft/km.   

 

A rendelet-tervezet nem tartalmaz javaslatot további kedvezmények megállapítására. 

 

5-6. mellékletekhez 

Az Idősek Otthona  

 hagyományos részlegeiben, átlagos ápolás-gondozás esetén az önköltség és a 

normatíva különbözete (152.340,-Ft/fő/hó-52.230,-Ft/fő/hó) 100.010,-Ft/fő/hó, 

 emelt szintű részlegeiben, átlagos ápolás-gondozás esetén az önköltség és a normatíva 

különbözete (152.340,-Ft/fő/hó-25.4400,-Ft/fő/hó) 126.900,-Ft/fő/hó, 

 valamennyi részlegében, fokozott ápolás gondozás esetén az önköltség és a normatíva 

különbözete (152.340,-Ft/fő/hó-58.410,-Ft/fő/hó) 93.930,-Ft/fő/hó. 

 

Az intézményi térítési díj összege az elmúlt két évben nem változott (hagyományos 

részlegben 89.400,-Ft/fő/hó, emelt szintű részlegben 90.120,-Ft, fokozott ápolás esetén 

85.920,-Ft). Az emelt szintű elhelyezés esetében 2009 évhez képest 2010 évre 40%-os volt a 

normatíva csökkenés, emiatt az intézmény bevételeit hátrányosan érintette. A térítési díj 

rendelet-tervezet szerinti emelkedése esetén sem lehet számolni a bevételek ugrásszerű 

növekedésével, hiszen a személyi térítési díj – fő szabály szerint -  nem haladhatja meg az 

ellátott jövedelmének 80 %-át. 

 

Az emelt szintű ellátást nyújtó telephelyeken a férőhely elfoglalásakor fizetendő egyszeri 

hozzájárulás mértékét nem javasolja módosítani a rendelet-tervezet. 

 

7. melléklethez 

A Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az intézményi térítési díjat külön meg 

kell határozni  a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, illetve a napközbeni 

tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre.  

A Korm. rendelet 15. § (5) bekezdése szerint a Gyvt. gyermekétkeztetésért fizetendő 

térítési díjra vonatkozó szabályait kell alkalmazni a fogyatékos gyermekek számára 
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nappali ellátást nyújtó fogyatékosok nappali intézményében nyújtott étkeztetésre. 

Az Szt. 117. § (1) bekezdése alapján az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési 

díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 

a) 15%-át a nappali ellátást, 

b) 30%-át a nappali ellátást és ott étkezést, 

c) 60%-át az átmeneti elhelyezést 

nyújtó intézmények esetén. 

 

Az Idősek Gondozóházában az önköltség és a normatíva különbözete (137.317,-Ft/fő/hó-

52.230,-Ft/fő/hó) 85.087,-Ft/fő/hó.  

A rendelet-tervezet az intézményi térítési díjat 84.000,-Ft/fő/hó összegben javasolja 

megállapítani, amely a jelenleg hatályos intézményi térítési díjhoz képest (63.000,-Ft/fő/hó) 

33 %-os emelkedést jelent.  

 

A Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállásán az önköltség és a normatíva különbözete 

(51.660,-Ft/fő/hó-38.490,-Ft/fő/hó) 13.170,-Ft/fő/hó, a rendelet-tervezet az intézményi térítési 

díjat 12.900,-Ft/fő/hó összegben javasolja megállapítani. A jelenleg hatályos önkormányzati 

rendeletben megállapított intézményi térítési díj 5.250,-Ft/fő/hó. 

 

Az Idősek Klubjában az étkeztetés önköltsége és a normatíva különbözete (931,-Ft/fő/nap-

220,-Ft/fő/nap) 711,-Ft/fő/nap. A rendelet-tervezet 710,-Ft/fő/nap intézményi térítési díjat 

javasol megállapítani, amely 17 %-os díjcsökkenést jelent a hatályos intézményi térítési 

díjhoz (830,-Ft/fő/nap) képest.  

 

Amennyiben a demens betegnek a telephelyen nappali ellátás mellett étkezést is biztosítanak, 

úgy az önköltség és normatíva különbözete (2.311,-Ft/fő/nap-1.616,-Ft/fő/nap) 695,-Ft/fő/nap. 

A javasolt intézményi díj 690,-Ft/fő/nap, amely 23 %-kal alacsonyabb a jelenleg hatályos           

(900,-Ft/fő/nap) intézményi térítési díjnál. 

 

Ha az ellátott a nappali ellátást étkezés nélkül veszi igénybe, akkor az önköltség és a 

normatíva különbözete (324,-Ft/fő/nap-132,-Ft/fő/nap) 192,-Ft/fő/nap. A rendelet-tervezet 

190,-Ft/fő/nap összegben javasolja az intézményi térítési díjat megállapítani. A jelenleg 

hatályos intézményi térítési díj 20,-Ft/fő/nap.  

 

A Fogyatékosok Nappali Intézményében az étkeztetéssel együtt igénybe vett nappali ellátás 

esetében az önköltség és a normatíva különbözete (3.013,-Ft/fő/nap-1.616,-Ft/fő/nap)              

1.397,-Ft/fő/nap. A rendelet-tervezet az intézményi térítési díjat 1090,-Ft/fő/nap összegben 

javasolja megállapítani, amely így is 40 %-os emelkedést jelent a jelenleg hatályos intézményi 

térítési díjhoz (780,-Ft/fő/nap) képest. 

 

A telephelyen a nappali ellátás étkezés nélküli normatívájának és önköltségének a 

különbsége (2.374,-Ft/fő/nap-1.616,-Ft/fő/nap) 758,-Ft/fő/nap. A rendelet-tervezet                 

500,-Ft/fő/nap intézményi térítési díjra tesz javaslatot, a jelenleg hatályos intézményi térítési 

díj 20,-Ft/fő/nap.  

 

Az ellátottak által fizetendő személyi térítési díjra vonatkozó szabályokat az Szt. állapítja 

meg. 
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8. melléklethez 

A Családok Átmeneti Otthonában az önköltség és a normatíva különbözete                        

(124.440,-Ft/fő/nap-52.230,-Ft/fő/nap) 72.210,-Ft/fő/hó.  

A tervezet szerint a jelenleg hatályos intézményi térítési díj nem változna, amely gyermeknek 

6.690,-Ft/fő/hó, a szülőnek pedig 20.130,-Ft/fő/hó.  

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 

133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése alapján  személyi térítési díjként 

a szolgáltatást kérelmező kötelezett havi jövedelmének legfeljebb 50%-a állapítható meg 

a) több gyermek átmeneti gondozása esetén, 

b) ha a kötelezett több gyermekkel együtt veszi igénybe a családok átmeneti otthonát. 

 

9. melléklethez 

A Bóbita Bölcsődében nyújtott időszakos gyermekfelügyelet intézményi térítési díját a 

Képviselőtestület 34/2010. (XII.16.) önkormányzati rendeletével módosította, amely 2011. 

január 1. napján lépett hatályba. A jelenleg hatályos intézményi térítési díj módosítását nem 

javasolja a rendelet-tervezet. A szolgáltatást eddig egyetlen alkalommal sem vették igénybe.  

 

10. melléklethez 

A gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjakat az önkormányzat költségvetési 

rendeletben meghatározott nettó nyersanyagnorma alapján a 2/2011.(II.25.) önkormányzati 

rendeletével állapította meg a Képviselőtestület 

 

11-14. mellékletekhez 

Az ellátottak által fizetendő személyi térítési díj megállapításánál alkalmazható 

kedvezményekre tesz javaslatot a rendelet-tervezet a következő szolgáltatások esetében: 

étkeztetés, házi segítségnyújtás, Idősek Klubja, Családok Átmeneti Otthona, Fogyatékosok 

Nappali Intézménye. 

 

A kedvezmények megállapításánál a javaslat figyelembe vette az ellátást igénylők jövedelmi 

viszonyait, valamint az Szt. rendelkezéseit. 

 

Az Szt. 116. § (3) bekezdése szerint a személyi térítési díj nem haladhatja meg a 

szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének, kiskorú igénybe vevő 

esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 

a) 30%-át étkeztetés, 

b) 25%-át házi segítségnyújtás, 

c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, illetve támogató 

szolgáltatás, 

d) 20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás, 

e) 2%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

esetében. 

 

Az Szt. 117. § (1) bekezdése alapján az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési 

díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 

a) 15%-át a nappali ellátást, 
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b) 30%-át a nappali ellátást és ott étkezést, 

c) 60%-át az átmeneti elhelyezést 

nyújtó intézmények esetén. 

 

A rendelet-tervezet szerint a jelenleg hatályos méltányossági táblákban alkalmazott kategóriák 

a jelenleg hatályos önkormányzati rendeletnek megfelelően továbbra is az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegéhez (28.500,-Ft/hó) igazodnak azzal a különbséggel, hogy fő 

szabályként a 71.250,-Ft/hó (öregségi nyugdíj 250 %-a) feletti jövedelem esetén minden 

ellátott az intézményi térítési díjjal azonos összegű személyi térítési díjat fizet.  

Ettől eltérően a házi segítségnyújtás esetében a teljes összegű intézményi térítési díjat annak 

kell megfizetnie, akinek a jövedelme meghaladja a 85.500,-Ft-ot (öregségi nyugdíj 300 %-át).  

 

A rendelet-tervezet nem tartalmaz javaslatot kedvezmények megállapítására jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, valamint a Családok Átmeneti Otthonában 

igénybe vett ellátás esetén. 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj (20,-Ft/fő/nap), 

megfizetése az ellátottaktól méltányosan elvárható. 

 

A Családok Átmeneti Otthonában megállapított, jelenleg hatályos intézményi térítési díj 

(szülő: 20.130,-Ft/fő/hó, gyermek: 6.690,-Ft/fő/hó) a javaslat szerint nem emelkedne. További 

kedvezmények alkalmazása nem indokolt, az ellátottak az Szt. alapján megállapítható 

személyi térítési díjat képesek megfizetni. 

 

Támogató szolgáltatáson belüli személyi segítés intézményi térítési díját 2010. évben a 

Képviselőtestület az önköltség és a feladategységenkénti támogatás különbözetében,          

330 Ft/óra összegben állapította meg, a személyi térítési díjra további kedvezményeket 

állapított meg. 

Ugyanezen elvet követve a személyi segítés díját 995,-Ft/óra összegben kellene megállapítani. 

Az Szt. rendelkezéseinek, az ellátást igénylők számának és jövedelmének figyelembe 

vételével a rendelet-tervezet arra tesz javaslatot, hogy az intézményi térítési díjat a  

Képviselőtestület alacsonyabb összegben (660 Ft/óra) állapítsa meg, ugyanakkor további 

kedvezmények igénybe vételére nem ad lehetőséget. 

 

15. melléklethez  

Az Szt. 116. § (2) bekezdése alapján az 59/A.§ (1) bekezdése szerinti szolgáltatásoknál 

(támogató szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) a szociálisan nem rászorult 

személy esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapíthatja meg.  

Azok a személyek, akik a szociális alapszolgáltatások esetében nem minősülnek rászorulónak, 

de koruk, egészségi állapotuk miatt indokolt, a rendelet tervezetben meghatározott térítési díj 

ellenében igénybe vehetik a szolgáltatásokat.  

 

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző  

  Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

    

Pápa, 2011. május 19.       Dr. Áldozó Tamás sk. 

                         polgármester 


