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Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló – többször módosított – 1993. évi
III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója minden évben meghatározza az
intézményi térítési díjat, illetve szükség esetén ezt évente egyszer felülvizsgálhatja.
A 115. § (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások
térítési díja (továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat integrált
intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 29/1993 (II.17.)
Kormányrendelet 3. § (3) bekezdés: „ Az 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.”
A fenntartó az intézményi térítési díjat a 115. § (10) bekezdés szerint kiszámított és
külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is
meghatározhatja, ez esetben a különbözetet az intézmény költségvetésében biztosítani
kell.
A költségvetési törvényben meghatározottak, és a nyújtott szociális szolgáltatások alapján
a térítési díjakat intézményünk esetében az alábbi területeken kell meghatározni:
-

házi segítségnyújtás
időskorúak nappali ellátása
szociális étkeztetés

Lehetőség nyílik a térítési díj önkéntes megfizetésére, amikor sem jövedelemvizsgálat, sem
terhelhetőségi határvizsgálat nem kell. Az önkéntes fizetés lehetősége a Szt. 117/B. §-a
szerinti esetben az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy az
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intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését egy év időtartamra
vállalhatja.
Településünkön a helyi Szociális rendelet a gyakorlatban jól működően szabályozza az
intézményünk által szedett térítési díjakat, így javaslom azok megtartását.
Kérném a Képviselő-testületet, hogy az idős klubban alkalmazható intézményi térítési
díjat egységesen 0 ft-ban állapítsa meg klubtagjaink részére.
Kérem a T. Képviselő–testületet, hogy a rendeletmódosítást és a határozati javaslatot
támogatni szíveskedjen.
Dr. Szente Kálmán
Polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT: …/2017-H igen/ nem/ tartózkodott
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ezüstkor Szociális
Gondozó Központ Idős Klubjában alkalmazható intézményi térítési díjat egységesen 0 Ft-ban
állapítja meg az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ Idős Klub tagjainak részére, a további
térítési díjakat az alábbi táblázat szerint fogadja el.
Megnevezés
Szociális étkezés
Házi segítségnyújtás
Nappali ellátást nyújtó Idősek klubja étkezés nélkül

2017. évi javaslat
1 200 Ft/fő/adag
1 625,- Ft/munkaóra
1 535,- Ft/nap

Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető

Melléklet: Rendelet-tervezet
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
__/2017. (__.__.) önkormányzati rendelete
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 26.) számú rendelet
módosításáról
Solymár Nagyközség Képviselő-testülete figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, illetve a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) kormányrendeletben foglaltakra a
gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) számú rendeletét az alábbiak
szerint módosítja.
1. §
(1)

A Rendelet 4. sz. függelékét e rendelet 1. sz. függelékével módosítja.
2. §

(1)

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Szente Kálmán
polgármester

Dr. Beregszászi Márk
jegyző

Záradék:
A rendelet 2017. április __. napján kifüggesztésre került.
2017. április __.
Dr. Beregszászi Márk
jegyző
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1.sz. függelék
Intézményi térítési díjak számítása szakfeladatonként
(a térítési díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák)

Szociális étkeztetés
2017. évben az étkeztetés tervezett teljes önköltsége: 4.834.237 ft
Tervezett ellátotti létszám 2017-ben: 16 fő/252 munkanap
Önköltség: 4.834.237 ft / 16 fő = 302.140 ft / fő / 252 munkanap = 1.199 ft / adag
Normatív támogatás: 55.360 ft / fő / év
Az intézményi térítési díj szociális étkezés esetén legfeljebb 1.200 ft / fő / adag lehet.

Házi segítségnyújtás
2017. évben a házi segítségnyújtás tervezett teljes önköltsége: 17.172.544 ft
Tervezett ellátotti létszám 2017-ben: 19 fő/252 munkanap
Önköltség: 17.172.544 Ft/10.584 munkaóra = 1.623 Ft/óra
Normatív támogatás szociális gondozás esetében: 210.000 ft / fő / év
szociális segítés esetében: 25.000 Ft/fő/év
6 fő gondozónő munkaórája : 5.25 x 8óra x 252 munkanap = 10.584 munkaóra / év
Az intézményi térítési díj maximális összege 1.625 ft / munkaóra lehet házi segítségnyújtás
szakfeladaton mind a szociális segítés, mind a személyi gondozás esetében.

Nappali ellátást nyújtó Idősek klubja étkezés nélkül
2017. évi tervezett teljes önköltség: 6.966.573 ft
Tervezett ellátotti létszám 2017-ben: 18 fő/252 munkanap
Önköltség: 6.966.573 ft / 18 fő / 252 munkanap = 1.536 ft / fő / nap
Normatív támogatás:109.000 ft / fő / év
Az intézményi térítési díj összege Idős klub esetében legfeljebb 1.535 Ft/nap lehet.
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