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E l ő t e r j e s z t é s 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 
térítési díjakról szóló 10/2010. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)                 
86. §-ában foglaltakra tekintettel a Jászberény Városi Önkormányzat köteles biztosítani a 
családsegítést, étkeztetést, házi segítségnyújtást, nappali ellátást. Ezen személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapszolgáltatásokat az önkormányzat fenntartásában működő Szent Ferenc Egyesített 
Szociális Intézmény biztosítja. Az intézmény feladata még a tanyagondnoki szolgáltatás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, pszichiátriai betegek részére nyújtott 
közösségi ellátás, valamint személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátásként az idősek otthona, 
mint ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás biztosítása. 
Az Szt. 92. § (1) bekezdés a) pontja szerint a fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot és - a 
92/B. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel - konkrét összegben meghatározza az intézményi térítési 
díjat. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért az Szt. 114. § (1) bekezdése szerint térítési díjat 
kell fizetni, viszont az Szt. 115/A. §-a alapján térítésmentesen kell biztosítani a tanyagondnoki 
szolgáltatást, családsegítést, közösségi ellátásokat, s ezen szolgáltatások esetében intézményi térítési 
díjat nem kell megállapítani. Az Szt. 115. § (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodás körébe 
tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév 
április 1-jéig állapítja meg, melynek összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az 
intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében szolgáltatásonként külön kell meghatározni, az 
önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek 
arányában kell megosztani. A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét, mely nem 
haladhatja meg az intézményi térítési díjat, az intézményvezető állapítja meg konkrét összegben. Az 
Szt. 116. §-ában foglaltak 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 jövedelemnek 
- a 30%-át étkeztetés, házi segítségnyújtás és étkezés biztosítása, támogató szolgáltatás, 
- 25%-át házi segítségnyújtás, 
- 20%-át kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás, 
- 2%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében. 
Az Szt. 117. § (1) bekezdése szerint az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem 
haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 15%-át nappali ellátást, 30%-át nappali ellátást és ott 
étkezést nyújtó intézmény esetében. Az Szt. 117. § (2) bekezdés b) pontja szerint a tartós elhelyezést 
nyújtó idősek otthoni ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj 
meghatározása során meg kell állapítani az igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot, mely nem 
haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át. A személyi térítési díj az intézményi térítési 
díjjal megegyező összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj 
összegét. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) 
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díjat étkeztetés esetén ellátási napra, 
házi segítségnyújtás esetén gondozási órára, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra, 
támogató szolgáltatás esetén szolgálati órára és szállítási kilométerre, nappali ellátás esetén ellátási 
napra, bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra vetítve kell meghatározni. 
 
A vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre tekintettel meghatározott intézményvezetői javaslatom jelen 
előterjesztés mellékletét képezi. 



Fentiekre tekintettel szükséges a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2010. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 
módosítása. 
Az előterjesztő részben foglaltak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi 
rendelettervezet – minősített többséggel történő – elfogadására. 
 
Jászberény, 2020. február 24.  
 
 
                                            Bozóki Jánosné sk. 
           intézményvezető 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

E L Ő Z E T E S  H A T Á S V I Z S G Á L A T I  L A P  

 
 
Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható 
következménye: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdésében 
foglaltakra tekintettel a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként 
megállapított intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg, melynek összege 
nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint az intézményi térítési 
díjat étkeztetés esetén ellátási napra, házi segítségnyújtás esetén gondozási órára, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás esetén ellátási napra, támogató szolgáltatás esetén szolgálati órára és szállítási 
kilométerre, nappali ellátás esetén ellátási napra, bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra 
vetítve kell meghatározni.  
Az önkormányzati rendelet hatásai: 

Társadalmi hatások: Az étkeztetés térítési díja, a házi segítségnyújtás 
óradíja, támogató szolgáltatás személyi szállítás 
óradíja szociálisan nem rászorultak esetében 50.- 
Ft-tal emelkedik, támogató szolgáltatás személyi 
segítés óradíja szociálisan rászorultak esetében 
60.- Ft-tal, szociálisan nem rászorultak esetében 
200.- Ft-tal csökken. A szociális 
alapszolgáltatások intézményi térítési díjának 
emelése az intézményi térítési díjjal azonos 
összegű személyi térítési díjat fizető személyeket 
érinti, mivel a többi ellátott esetében a személyi 
térítési díj továbbra sem haladhatja meg a 
szolgáltatást igénybe vevő személyek rendszeres 
havi jövedelmének a szociális törvényben 
meghatározott %-át. Az idősotthoni ellátást 
igénylőre vonatkozó jövedelemhányad továbbra 
sem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 
80%-át, így az idősek otthonában ellátottak 
esetében a napi díj 150.- Ft-os emelése az 
intézményi térítési díjat fizető személyeket érinti 
elsődlegesen. 

Gazdasági hatások: nincsenek 

Költségvetési hatások: nincsenek 

Környezeti következmények: nincsenek 

Egészségügyi következmények: nincsenek 



Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nincsenek 

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi feltételek: nem változnak 

Szervezeti feltételek: nem változnak 

Tárgyi feltételek: nem változnak 

Pénzügyi feltételek: nem változnak 



Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2020. (…) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 
térítési díjakról szóló 10/2010. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 
térítési díjakról szóló 10/2010. (IV. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. melléklete 
helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 
 

2. § 
 
 
Ez a rendelet 2020. április hó 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            



  1. melléklet a …/2020. (…) önkormányzati rendelethez 
„1. melléklet a 10/2010. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez 

 
1. Ápolást-gondozást nyújtó intézmény térítési díja 

 A B C D F 
1 Intézmény ellátási forma 2020. évre 

tervezett 
önköltség 
Ft/fő/nap 

2020. évi 
költségvetési 
támogatás 
Ft/fő/nap 

Intézményi 
térítési díj 
Ft/fő/nap 

 
2 
 
 
 

 
Szent Ferenc 
Egyesített Szociális 
Intézmény 
„Naplemente” 
Idősek Otthona 

 
időskorúak ápoló-
gondozó otthoni ellátása 

 
 
 
 
 
8.575.-  
 

2.640.- Ft  
 
 
 3.400.- 
 

demens betegek 
bentlakásos intézményi 
ellátása 3.170.- Ft 

 
 
 
  3.400.- 
  

 
2. Nappali ellátást nyújtó intézmények térítési díja     

 A B C D E F 
1 Intézmény ellátási 

forma 
2020. évre 
tervezett 
önköltség 
Ft/év 

2020. 
évre 
tervezett 
önköltség 
Ft/fő/nap 

 2020. évi 
költségvetési 
támogatás 
Ft/fő/ellátási 
nap 

Intézményi 
térítési díj 
Ft/fő/nap 

 
2 

Szent Ferenc 
Egyesített 
Szociális 
Intézmény Idősek 
Klubja 
 

időskorúak 
nappali 
ellátása 

 
9.580.620.- 
 

 
1.480.- 
 

 
   755.- 
   

 
0.- 
 

demens 
személyek 
nappali 
ellátása 
 
demens 
személyek 
nappali 
ellátása 
étkezéssel 

6.193.100.- 
 

3.555.- 
 

2.735.- 
 

0.- 
 
 
 
 
650.- Ft 

Fogyatékkal Élők 
Klubja  

fogyatékkal 
élők 
nappali 
ellátása 

fogyatékkal 
élők 
nappali 
ellátása 
étkezéssel 

22.010.000.- 

 

 4.420.- 

 
 

2.735  0.- 

 

650.- Ft 



3. Az étkeztetés intézményi térítési díja a kiosztó helyen történő átvétel és a helyben 
fogyasztás esetén: 650.- Ft/nap.   

3.1. A lakáson történő étkeztetés térítési díja 850 Ft/nap, mely a kiszállítás költségét is 
tartalmazza, ami 200.- Ft.      

3.2. Az étkeztetés intézményi térítési díja 
 A B C D E 
1 Intézmény 2020. évre 

tervezett 
önköltség 
Ft/év 

2020. évre 
tervezett 
önköltség 
Ft/fő/nap 

 2020. évi 
költségvetési 
támogatás 
Ft/fő/nap 

Intézményi 
térítési díj 
Ft/fő/nap 

 
2 

Szent Ferenc 
Egyesített 
Szociális 
Intézmény 
Idősek Klubja 

 
41.395.860.- 
 

 
    1.655.- 
 

 
260.- 
 

 
850.- 
 

 
4. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 

 A B C D E F 
1 Intézmény ellátási 

forma 
2020. évre 
tervezett 
önköltség 
Ft/év 

2020. 
évre 
tervezett 
önköltség 
Ft/fő/óra 

2020. évi 
költségvetési 
támogatás 
Ft/fő/óra 

óradíj 
Ft/fő/óra 

2 
 
 
 

Szent Ferenc 
Egyesített Szociális 
Intézmény Idősek 
Klubja 

szociális 
segítés 

2.269.472 1. 140    12 750.- 

 
 
 
személyi 
gondozás 

33.495.308 1.845 

 
 
 
165 
 

 
 
 
750.- 

5. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja  
   A B C D E 
1 Intézmény 2020. évre 

tervezett 
önköltség 
Ft/év 

2020. évre 
tervezett 
önköltség 
Ft/fő/nap 

 2020. évi  
működési 
támogatás 
 Ft/fő/nap 

térítési díj 
Ft/fő/nap 

2 Szent Ferenc 
Egyesített 
Szociális 
Intézmény  

 
22.275.000.- 
 

 
380.- 
 

 
80.- 
 

 
  150.- 
 

 



6. Támogató szolgáltatás intézményi térítési díja     
 A B C D E 
1 Intézmény 2020. évre 

tervezett 
önköltség 
Ft/év 

2020. évi  
költségvetési 
támogatás 
Ft/év 

személyi segítés      
óradíja 

Ft/fő/óra 
 

szállítás térítési díja 
Ft/km 

szociálisan 
rászorult 
 

szociálisan  
nem  
rászorult 
 

szociálisan 
rászorult 

szociálisan 
nem  
rászorult 

2 Szent 
Ferenc 
Egyesített 
Szociális 
Intézmény 

 

33.801.000.- 
 

 

27.500.000.- 
 

 
  640.- 

 
800.- 
 

 
100.- 
 

 
400.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INDOKOLÁS 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 
térítési díjakról szóló 10/2010. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2020. (III. 

…) önkormányzati rendelettervezethez 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. §-ában 
meghatározott rendelkezései alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, 
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2010. (IV. 1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2020. (III. …) önkormányzati 
rendelettervezethez (a továbbiakban: rendelettervezet) az alábbi indokolást adom: 
 

Általános indokolás: 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) 
bekezdésében foglaltakra tekintettel a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 
ellátások ellenértékeként megállapított intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-
jéig állapítja meg, melynek összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.  
 

Részletes indokolás: 
 

1. §-hoz 
 
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított 
intézményi térítési díj módosításához szükséges rendelkezéseket tartalmazza.  

 
2. §-hoz 

 
A rendelettervezet hatályba léptető rendelkezését tartalmazza. 
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