
PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 72. 

  8500 PÁPA, Fő u. 5. 

  Tel: 89/515-000 

  Fax: 89/515-083  

  E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselőtestület 2013. május 30-i ülésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013. (...) önkormányzati 
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Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető



2 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…../2013. (……..) önkormányzati rendelet-tervezete  

a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,  

azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló                 

14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról*  

 

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, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Pápa városban biztosítható személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 

megállapításáról szóló 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 

7. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(7) Az étkeztetésért és az Idősek Klubjában biztosított ebédért fizetendő személyi térítési dj 

megállapításakor alkalmazott kedvezményeket a 12. melléklet tartalmazza.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a 3-7. melléklete helyébe a 2-6. melléklet, a        

9-12. melléklete helyébe a 7-11. melléklet lép. 

 

3. § 

 

(1) Hatályát veszti a Rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontja. 

 

(2) Hatályát veszti a Rendelet  

a) 10. § (2) bekezdés e) pontjában a „vagy a Családok Átmeneti Otthona” szöveg, 

b) 10. § (3) bekezdésében „a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,” szöveg. 

 

(3) A Rendelet 18. § (2) bekezdésében a „közoktatásról” szövegrész helyébe a „köznevelésről” 

szöveg, a 20. § (4) bekezdésében a „12. melléklet” szövegrész helyébe a „13. melléklet” 

szöveg lép. 

4. § 

 

(1)  Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba. 

 

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

 

  

Pápa, 2013. május 23. 

 

        Dr. Áldozó Tamás        Kanozsainé dr. Pék Mária  

            polgármester           jegyző 

 
(*  A normál betűvel szedett szövegrészek a jelenleg hatályos rendelet szövegét, a dőlt betűvel szedett szövegrészek 

a javasolt módosításokat, a vastagon szedett szövegrészek a jogszabályok rendelkezéseit tartalmazzák.) 
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 1. melléklet a …./2013.(..…..) önkormányzati rendelethez 

 

 

„1. melléklet a 14/2011.(V.30.) 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. 

Nappali ellátás  

Idősek Klubja                

5. 

Nappali ellátás 

Fogyatékosok Nappali Intézménye                

6. 
Étkeztetés 

                

7. 

Étkeztetés 

házhoz szállítással                 

8. 
Házi segítségnyújtás 

                

9. Támogató szolgáltatás                 

  

 

Összesen: 

                 

 

 

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

                                                                                                                                        intézményvezető” 
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2. melléklet a  …./2013. (…..)  önkormányzati rendelethez  

 

„3. melléklet a 14/2011. (V.30.) 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) 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, Barát u. 4-6. 

Telefonszám: 89/313-183 

 

Fogyatékosok Nappali Intézménye 

Telephely 8500 Pápa, Komáromi u. 14. 

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, Barát u. 4-6. 

Telefonszám: 89/313-183 

 

 

 



5 

 

 

 

 

Ápolást, gondozást nyújtó intézmények 

 

 

Idősek Otthona telephelyei: 

 

8500 Pápa, Barát u. 3.  

Telefonszám: 89/313-433, 89/511-256 

 

8500 Pápa, Barát u. 4-6.  

Telefonszám: 89/313-433, 89/511-242 

 

8500 Pápa, Vörösmarty u. 12.  

Telefonszám: 89/313-136, 89/511-351 

 

8500 Pápa, Teveli út 3.  

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: 

      

Kánaán-Ház Anya- és Leányotthon (Családok Átmeneti Otthona) ellátási szerződés alapján 

Telephely: 8500 Pápa, Csatorna u. 8. 

Telefonszám: 89/778-222 

 

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”
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3. melléklet a …../2013.(……) önkormányzati rendelethez  
 

 

 

„4. melléklet a 14/2011.(V.30.) önkormányzati rendelethez  

 

A szociális alapszolgáltatások – kivéve a nappali ellátást – intézményi térítési díjai 

 

 A B C  D E 

 

1. 

 

ÉTKEZTETÉS 

 

 

Önköltség 

forint/nap 

Központi költségvetési 

támogatás 

forint/nap 

Önköltség és a központi 

költségvetési támogatás 

különbözete 

forint/nap 

Intézményi térítési 

díj forint/nap 

(áfát tartalmaz) 

2. Étkeztetés 605 221 384 380 

3. Étel kiszállítása 135 0 135 135 

4. Étkeztetés kiszállítással 740 221 519 515 

 

5. 

 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

 

 

Önköltség 

forint/fő/óra 

Központi költségvetési 

támogatás 

forint/fő/óra 

Önköltség és a központi 

költségvetési támogatás 

különbözete 

forint/fő/óra 

Intézményi térítési 

díj  

forint/nap/óra 

6. Házi segítségnyújtás 1250 72 1178 680 

 

7. 

 

TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS 

 

 

Önköltség 

forint/feladategység 

Feladategységenként 

kapott támogatás 

forint/feladategység 

Önköltség és 

feladategységenként 

kapott támogatás 

különbözete 

forint/feladategység 

 

Intézményi térítési 

díj 

8. Személyi segítés  

 

3193 

 

 

2670 

 

 

523 

365 forint/óra 

9.                Eseti személyi szállítás 130 forint/km 

10. Rendszeres személyi szállítás  80 forint/km 

„ 
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 4. melléklet a …../2013.(……) önkormányzati rendelethez  

 

 

    „5. melléklet a 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

Idősek Otthona telephelyein megállapított intézményi térítési díjak 

 

 

 

 A B C D E 

 

1. 

 

 

 

Ápolást, gondozást nyújtó intézményeik 

Idősek Otthona 

 

 

Önköltség Központi költségvetési 

támogatás 

 

Önköltség és 

a központi 

költségvetési 

támogatás 

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 intézmények 

     Pápa, Barát u. 3. 

     Pápa, Barát u. 4-6. 

     Pápa, Teveli út 3. 

     Pápa, Vörösmarty u. 12. 

5327 159 810 1 865 55 950 103 860 3 460 103 800 

3. 

 

Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 

 

5 327 159 810 1 865 55 950 103 860 3 460 103 800 

     „ 
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                                                                                                                                             5. melléklet a …../2013.(……) önkormányzati rendelethez  

 

                                                                                                                                          „6. melléklet a 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelethez 

 

Átmeneti elhelyezést és nappali ellátást nyújtó intézményekben megállapított intézményi térítési díjak 

 

A B C D E 

1. 

 

 

ÁTMENETI ELHELYEZÉST 

NYÚJTÓ  

INTÉZMÉNYEK 

Önköltség  

 

Központi költségvetési 

támogatás 

 

Önköltség és a központi 

költségvetési támogatás 

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 5 327 159 810 1 865 55 950 3 462 103 860 3 460 103 800 

3. 
Hajléktalanok Személyek                

Átmeneti Szállása 
1 653 49 590 1 283 38 490 370 11 100   370     11 100 

4. 

 

NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ 

INTÉZMÉNYEK 

 

Önköltség  

 

Központi költségvetési 

támogatás 

 

Önköltség és a központi 

költségvetési támogatás 

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 
 1 061 22 281     221   4 641 

 

 840 

 

840   (áfá-t tartalmaz) 

       -  reggeli     165 

-  ebéd        380 

-  vacsora   295 

6. 
Idősek Klubja  

(nappali ellátás étkeztetés nélkül) 
1 059 22 239    434   9 114  625    500 

7. 
Idősek Klubja (demens betegek 

nappali ellátása étkeztetéssel)  
2 454 51 534 1 992 41 832   462    460 

8. 
Fogyatékosok Nappali Intézménye 

(nappali ellátás étkeztetéssel) 
3 392 71 232 1 992 41 832                 1 400 1 400 

9. 
Fogyatékosok Nappali Intézménye 

(nappali ellátás étkeztetés nélkül)   
2 787 58 532 1 992 41 832                    795   700 

„ 
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6. melléklet a …../2013.(……) önkormányzati rendelethez  
 

 

„7. melléklet a 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelethez 
 

 

A bölcsődei gondozás és időszakos gyermekfelügyelet intézményi térítési díja 

 

 

 

A B C D E 

 

1. 

 

 

BÖLCSŐDEI GONDOZÁS 

 

Önköltség  

Központi költségvetési 

támogatás 

 

Önköltség és a központi 

költségvetési támogatás 

különbözete 

 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 

2. 

 

Napsugár Bölcsőde 

 

4 069 85 449 1 968 41 328 2 101 44 121    0 

3. 

 

Bóbita Bölcsőde 

 

4 726 99 246 1 968 41 328 2 758 57 918           0 

4. Fenyveserdő Bölcsőde  6 314   132 594 1 968 41 328 4 346 91 266           0 

 

5. 

 

 

IDŐSZAKOS 

GYERMEKFELÜGYELET 

 

Önköltség 

Központi költségvetési 

támogatás 

 

Önköltség és a központi 

költségvetési támogatás 

különbözete 

Intézményi 

térítési díj 

forint/fő/óra forint/fő/óra forint/fő/óra forint/fő/óra 

6. Bóbita Bölcsőde 393 0  393 390 

 

„ 
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7. melléklet a …../2013.(……) önkormányzati rendelethez  
 

  

„9. melléklet a 14/2011. (V.30.) 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. 

 

Házi segítségnyújtás 

forint/óra 

térítési 

díj 

mentes 

65 200 270 340 405 475 540 680 

 

„ 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

8. melléklet a …../2013.(……) önkormányzati rendelethez  

  

 

„10. melléklet a 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelethez 
 

 

 

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

alkalmazott kedvezmények alapján 

 

  

 

 

A B C D E 

1. 
Öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez 

igazodó kategóriák 
0%-150 % 150 % - 200 % 200 % - 300 % 

 

 300 % felett 

 

2.  
Idősek klubja nappali ellátás 

étkeztetés nélkül forint/fő/nap 
150 250 350  500 

 

                                                                         „ 
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9. melléklet a …../2013.(……) önkormányzati rendelethez  

  

 

„11. melléklet a 14/2011. (V.30.) 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 % - 100 % 100 % - 200 % 200 % - 300 % 300 % felett 

2. 

    

   Fogyatékosok Nappali Intézménye  

   (nappali ellátás étkeztetéssel) 

forint/fő/nap 

 

térítési díj 

mentes 
560 980 1 400 

   3. 

  

Fogyatékosok Nappali Intézménye    

 (nappali ellátás étkeztetés nélkül) 

forint/fő/nap 

 

térítési díj 

mentes 
280 490 700 

                  „ 
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                        10. melléklet a …./2013. (…….) önkormányzati rendelethez 
 

„12. melléklet a 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelethez 

 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásért –  étkeztetésért és az Idősek Klubjában biztosított ebédért – fizetendő személyi térítési 

díj az alkalmazott kedvezmények alapján 
 

 

 

A B C I 

 

 

1. 

Öregségi nyugdíj 

legkisebb  összegéhez 

igazodó kategóriák 

0% -150% 150% - 200% 200%- felett 

 

2. Étkeztetés Ft/adag  250  320 380 

 

3.  
 

Étel kiszállítása Ft/adag 

 

135  

 

                                                                                                                                                „ 
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11. melléklet a …../2013.(……) önkormányzati rendelethez  

 

 

 

„13. melléklet a 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

 

A szociálisan nem rászoruló személyek által fizetendő személyi térítési díj  

 

  

  A B 

 
  1. Támogató szolgáltatás személyi segítés 3 190 forint/óra 

  

2. 

 

Támogató szolgáltatás eseti személyi szállítás    155 forint/km 

 
3. Támogató szolgáltatás rendszeres személyi szállítás    155 forint/km 

                „ 
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Általános indokolás 

 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) 92. § (1)-(2) bekezdése alapján a fenntartó 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 fenntartó 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. 

 

Az Szt. 2013. július 1-jén hatályba lépő rendelkezései, valamint más jogszabályok módosítása 

miatt szükségessé vált az önkormányzati rendelet felülvizsgálata, továbbá a tárgyévben 

megállapított szolgáltatási önköltség figyelembe vételével a térítési díjak megállapítása. 

 

 

Részletes indokolás 

1. §-hoz 

Meghatározza, hogy melyik melléklet tartalmazza az étkeztetésért és az Idősek Klubjában 

nyújtott ebédért fizetendő személyi térítési díj megállapításakor alkalmazható 

kedvezményeket. 

 

2-3. §-hoz 

A szolgáltatási önköltség valamint a központi költségvetési támogatás különbözetének és a 

kerekítés szabályainak figyelembe vételével megállapított intézményi térítési díjakat az 

önkormányzati rendelet-tervezet 3-6. melléklete, a személyi térítési díj megfizetésekor 

alkalmazott kedvezményeket a 7-10. melléklete, a szociálisan nem rászorultak által fizetendő 

személyi térítési díjakat a 11. melléklete tartalmazza. 
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A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal 

összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi 

XXVII. törvény 17. § (3) bekezdése szerint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

biztosítása állami feladat, mely rendelkezés 2013. július 1-jén lép hatályba. 

 

Erre tekintettel a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtásra vonatkozó rendelkezéseit, szövegrészeit hatályon kívül kell helyezni, 

valamint új 1-2. mellékleteket kell hatályba léptetni, emellett jogszabályváltozásból eredő 

technikai jellegű módosításra is javaslatot tesz az önkormányzati rendelet tervezete. 

 

 

4. §-hoz  

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.  

 

 

 

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.   

A 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 központi 

költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének, 

támogató szolgáltatás 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 költségeinek arányában történő megosztásával. 

 

Az Szt. 115. § (9) bekezdése szerint a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett 

adatok 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. 
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(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. 

 

 

 

Mellékletek részletes indokolása 

 

1-2. melléklethez 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2013. július 1-jétől állami feladat, erre vonatkozóan 

nem tartalmazhat szabályokat az önkormányzat rendelete, ezért új 1-2. melléklet lép hatályba.  

 

3. melléklethez 

A szociális alapszolgáltatások (étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatások) 

térítési díját tartalmazza. 

  

A Korm. rendelet 9. § (2)-(4) 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/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 jelenleg hatályos önkormányzati rendelet szerint az étkeztetés intézményi térítési díja        

250 forint/nap, az étel kiszállítás térítési díja pedig 130 forint/nap. 

2013. évre vonatkozóan az önköltség és a központi költségvetési támogatás különbözete 

étkeztetés esetén (605 forint/nap-221 forint/nap) 384 forint/nap, az étel kiszállítása esetén 

(135 forint/nap–0 forint/nap) 135 forint/nap, a kerekítési szabályok figyelembe vételével  az 
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étkeztetés térítési díját 380 forint/nap, az étel kiszállítás térítési díját 135 Ft/nap összegben 

javasolja  megállapítani az önkormányzati rendelet-tervezet. Az étkeztetés vonatkozásában az 

ellátottak által fizetendő személyi térítési díjra további kedvezményeket javasol megállapítani 

a tervezet 10. melléklete. 

 
 

Az önköltség és a központi költségvetési támogatás különbözete házi segítségnyújtás 

vonatkozásában (1 250 forint/fő/óra-72 forint/fő/óra) 1 178 forint/fő/óra, ennél alacsonyabb 

összegű 680 forint/fő/óra intézményi térítési díjat javasol megállapítani az önkormányzati 

rendelet-tervezet, amely azonos a jelenleg hatályos intézményi térítési díjjal.   

A házi segítségnyújtásért az ellátottak által fizetendő személyi térítési díjra további 

kedvezményeket javasol megállapítani a tervezet 7. melléklete, a jelenleg hatályos 

rendelkezések szerint. 

 

A támogató szolgáltatás 1 feladategységre jutó önköltségének és a feladategységenként kapott 

támogatási összegének különbözete (3 193 forint/feladategység–2 670 forint/feladategység)                               

523 forint/feladategység. A személyi segítés intézményi térítési díját 365 forint/óra, az eseti 

szállítás intézményi térítési díját 130 forint/km, a rendszeres szállítás intézményi térítési díját   

80 forint/km összegben javasolja megállapítani a tervezet, amely díjak azonosak a jelenleg 

hatályos önkormányzati rendeletben meghatározottakkal.  

A rendelet-tervezet nem tartalmaz javaslatot további kedvezmények megállapítására. 

 

4. melléklethez 

Az Idősek Otthona - telephelyein átlagos és fokozott ápolás esetén is - az önköltség és a 

központi költségvetési támogatás különbözete (159 810 forint/fő/hó-55 950 forint/fő/hó) 

103 860 forint/fő/hó, az önkormányzati rendelet tervezet az intézményi térítési díjat                       

103 800 forint/fő/hó összegben javasolja megállapítani. 

 

Az intézményi térítési díj összege a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet szerint átlagos 

ápolás, gondozás estén hagyományos részlegben 102 000 forint/fő/hó, fokozott ápolás, 

gondozás esetén 93 000 forint/fő/hó. 

 

 

5. melléklethez 

A Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján nappali ellátás esetén 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 

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. 
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Az Időskorúak Gondozóházában az önköltség és a központi költségvetési támogatás 

különbözete (159 810 forint/fő/hó-55 950 forint/fő/hó) 103 860 forint/fő/hó.  

A rendelet-tervezet az intézményi térítési díjat 103 800 forint/fő/hó összegben javasolja 

megállapítani. A jelenleg hatályos intézményi térítési díj 62250 forint/fő/hó. Tekintettel arra, 

hogy a személyi térítési díj az ellátott jövedelmének 60 %-át nem haladhatja meg, így az 

ellátottaknak többsége ténylegesen nem fog többet fizetni a szolgáltatásért. 

 

 

A Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállásán az önköltség és a központi költségvetési 

támogatás különbözete (49 590 forint/fő/hó-38 490 forint/fő/hó) 11 100 forint/fő/hó. Az 

önkormányzati rendelet-tervezet az intézményi térítési díjat 11 100 forint/fő/hó összegben 

javasolja megállapítani, amely azonos a jelenleg hatályos önkormányzati rendeletben 

megállapított intézményi térítési díjjal. 

 

Az Idősek Klubjában az étkeztetés önköltsége és a központi költségvetési támogatás 

különbözete (1 061 forint/fő/nap-221 forint/fő/nap) 840 forint/fő/nap. A háromszori étkezés 

intézményi térítési díjából az önkormányzati rendelet-tervezet a reggeli térítési díját 165 

forint/fő/nap, az ebéd térítési díját 380 forint/fő/nap, a vacsora térítési díját 295 forint/fő/nap 

összegben javasolja megállapítani, amelyek alacsonyabbak a jelenleg hatályos térítési díjaknál 

(reggeli: 240 forint/fő/nap, ebéd: 545 forint/fő/nap, vacsora 425 forint/fő/nap. 

 

 

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

költségvetési támogatás különbözete (1 059 forint/fő/nap-434 forint/fő/nap) 625 forint/fő/nap. 

Az önkormányzati rendelet-tervezet 500 forint/fő/nap összegben javasolja az intézményi 

térítési díjat megállapítani, amely azonos a jelenleg hatályos térítési díjjal. 

 

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

úgy az önköltség és a központi költségvetési támogatás különbözete (2 454 forint/fő/nap-

1 992 forint/fő/nap) 462 forint/fő/nap. A javasolt intézményi díj 460 forint/fő/nap, amely 

azonos a jelenleg hatályos térítési díjjal. 

 

A Fogyatékosok Nappali Intézményében az étkeztetéssel együtt igénybe vett nappali ellátás 

esetében az önköltség és a központi költségvetési támogatás különbözete (3 392 forint/fő/nap-

1 992 forint/fő/nap) 1 400 Ft/fő/nap. Az önkormányzati rendelet-tervezet az intézményi 

térítési díjat 1 400 forint/fő/nap összegben javasolja megállapítani, amely megegyezik a 

jelenleg hatályos intézményi térítési díjjal.  

 

A telephelyen a nappali ellátás étkezés nélküli önköltségének és a központi költségvetési 

támogatás különbözete (2 787 forint/fő/nap-1 609 forint/fő/nap) 795 forint/fő/nap. Az 

önkormányzati rendelet-tervezet a jelenleg hatályos intézményi térítési díjjal azonos 

összegben  (700 forint/fő/nap) javasolja az intézményi térítési díjat megállapítani.  

 

6. melléklethez 

A Gyvt. 147. § (2) bekezdése szerint a bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat 

külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a 

vele történő foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozására), valamint a 151. § (3) 

bekezdésében foglaltak szerint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. 
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A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 

328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 9. § (1)-(3) bekezdése szerint bölcsőde esetében a 

gyermek Gyvt. 147. § (2) bekezdés szerinti gondozására számított intézményi térítési díj 

az élelmezés nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív 

állami hozzájárulás összegének különbözete. Az élelmezés nyersanyagköltségének 

meghatározásakor az általános forgalmi adóval növelt összeget kell figyelembe venni. Ha 

a bölcsődében a gondozásért külön nem kívánnak személyi térítési díjat megállapítani, 

az intézményi térítési díj összegét nullában kell meghatározni és írásban dokumentálni. 

A bölcsődei gondozás személyi térítési díját - a fenntartó eltérő döntése hiányában - 

akkor is teljes hónapra kell megállapítani, ha a gyermek az ellátást a hónap nem minden 

napján veszi igénybe. 

Fentiek figyelembe vételével a gondozásért fizetendő intézményi térítési díjat a Napsugár 

Bölcsődében 44 121 forint/fő/hó, a Bóbita Bölcsődében 57 918 forint/fő/hó, a Fenyveserdő 

Bölcsődében 91 266 forint/fő/hó összegben állapíthatná meg a fenntartó. Az önkormányzati 

rendelet tervezete a gondozásért nem állapít meg térítési díjat.   

 

A Bóbita bölcsődében az időszakos gyermekfelügyelet önköltsége 393 forint/fő/óra, a 

normatíva 0 forint/fő/óra, az intézményi térítési díjat 390 forint/fő/óra összegben javasolja 

megállapítani a tervezet. A hatályos önkormányzati rendelet szerint a szolgáltatás intézményi 

térítési díja 325 forint/fő/óra.  

 

7-10. mellékletekhez 

Az ellátottak által fizetendő személyi térítési díj megállapításánál alkalmazható 

kedvezményekre tesz javaslatot az önkormányzati rendelet-tervezet a következő 

szolgáltatások esetében: házi segítségnyújtás, Idősek Klubja, Fogyatékosok Nappali 

Intézménye, étkeztetés és Idősek Klubjában biztosított ebéd. 

 

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, 

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

c) 60%-át az átmeneti elhelyezést 

nyújtó intézmények esetén. 
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A méltányossági táblákban alkalmazott kategóriák az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegéhez (28 500 forint/hó) igazodnak azzal a fő szabállyal, hogy 85 500 forint/hó 

(öregségi nyugdíj 300 %-a) feletti jövedelem esetén minden ellátott az intézményi térítési 

díjjal azonos összegű személyi térítési díjat fizet.  

 

11. melléklethez  

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

(támogató szolgáltatás) a szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési díj összegét 

a fenntartó szabadon állapíthatja meg. Azok a személyek, akiknek a kora, egészségi 

állapota indokolja, de szociálisan nem rászorultak, az önkormányzati rendeletben 

meghatározott térítési díj ellenében igénybe vehetik a szolgáltatásokat.  

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője - 

a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat 

elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. 

 

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében: 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

Az önkormányzat széleskörűen gondoskodik a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról.  

A személyi térítési díjakból származó bevételek függnek egyrészt az igénybe vevők jövedelmi 

viszonyaitól, másrészt pedig figyelembe kell venni azokat a jogszabályi rendelkezéseket is, 

amelyek korlátozzák a személyi térítési díjak mértékét. A bevételeket valamennyi szolgáltatás 

esetében jelentős mértékben befolyásolja a férőhelyek kihasználtsága is. 

 

Környezeti és egészségügyi következményei: 

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A személyi térítési díjak megállapítása – az ellátotti létszám figyelembe vételével – jelentősen 

megnöveli az intézmény adminisztrációs feladatait.  Az önkormányzati rendelet 

hatálybalépéséig a felülvizsgálathoz szükséges jövedelemigazolások beszerzése, valamint a 

személyi térítési díj összegéről történő tájékoztatás elvégezhető. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

Az önkormányzat jogszabályi felhatalmazás alapján évente megállapítja a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjak mértékét.  

 

 

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző  

  Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

 

Pápa, 2013. május 23.       Dr. Áldozó Tamás sk. 

               polgármester 


