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Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a 
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 Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
 
 
A jogalkotónak felelőssége és kötelessége, hogy jogszabályai megfeleljenek a magasabb 
szintű szabályoknak, ezért a hatályos rendeletünket áttekintettük. 
 
 
Térítési díjak felülvizsgálata: 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szt.) 92.§ (1) bekezdés a) pontja szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzat rendeletet 
alkot.  
A fenntartó önkormányzat a rendeletében szabályozza: 

- az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit; 
- az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem 

benyújtásának módját; 
- azt, hogy az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást 

nyújtani; 
- azt, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás; 
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- az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait; 
- a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek 

körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait; 
- az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodással 

összefüggő kérdéseket. 
 
Az Szt. 114.§ (1) bekezdése értelmében „Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.” 
 
Az Szt. 115.§-a szerint az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó 
szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési 
díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi 
térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj 
év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény 
esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a 
közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. 
A személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében 
foglaltak szerint csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni 
viszonyai ezt indokolttá teszik. 
Az Szt. 116.§-a szerint a szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a 
szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni. A 
személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem 30%-át étkeztetés, 25%-át házi 
segítségnyújtás, 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, 2%-át 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében. 
 
Az Szt. 117.§-a szerint az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja 
meg az ellátott havi jövedelmének 15%-át nappali ellátás, 30%-át nappali ellátás és ott 
étkezés esetén. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) 
Korm. rendelet szerint a fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért 
térítési díjat állapít meg, amelyet a fenntartó önkormányzat rendeletében foglaltak szerint kell 
megfizetni. Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat: étkeztetés esetén ellátási 
napra, házi segítségnyújtás esetén – szociális segítésre vagy személyi gondozásra vonatkozó – 
gondozási órára, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra, nappali ellátás 
esetén ellátási napra vetítve kell meghatározni. 
Az intézményi térítési díjat a kerekítés szabályainak megfelelően kell meghatározni. 
Az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól 
szóló 2008. évi III. tv. 2.§-ét kell alkalmazni: 

„2.§ A kerekítés szabálya a következő: 
a) 0,01 forinttól 2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0; 
b) a 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5; 
c) az 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5; 
d) a 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0  

forintra végződő összegre kell kerekíteni.” 
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Az Alapszolgáltatási Központ vezetője kérte, hogy a térítési díj kedvezményei kerüljenek 
módosításra a szociális étkeztetésnél, a házi segítségnyújtásnál és az idősek nappali 
ellátásánál. 
A kedvezőbb kedvezményekre azért van szükség, mert a házi segítségnyújtás területén a 
gondozottak számára a jelenlegi térítési díj kifizetése megterhelő, ezért a szolgáltatást egyre 
csökkenő óraszámban veszik igénybe. A gondozónők visszajelzése szerint szükségük lenne az 
ellátásra életkoruk, családi helyzetük és egészségi állapotuk miatt. Sokszor a gondozónő 
jelenti az egyetlen kapcsolatot a külvilággal a gondozottak számára. Fenti változástól a napi 
igénybevétel megvalósulását várják, hiszen a javasolt díjak minden ellátott számára jelentős 
kedvezményt jelentenek. 
Az idősek nappali ellátása esetében a szolgáltatás igénybevételének gyakorisága még mindig 
elmarad a várttól. A további csökkentéstől azt várják, hogy napi rendszerességgel mennek az 
idősek a klubba. Ezek a kedvezmények is lényegesen csökkentik a kliensek anyagi terheit. 
A szociális étkezés intézmény térítési díja a 2019. júniusi ülésén csökkentésre került. A 
kedvezmények további csökkentésével, új jövedelemsávok beállításával itt is az 
igénybevevők számának jelentős emelkedését várják. 
 
 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32.§-a szerint: 
„Fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési 
kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó 
jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.” 
Miután a javaslatban szereplő kedvezmények az igénybevevők számára kedvezőbbek a 
jelenleginél, így ezen jogszabályi alkalmazásra nincs szükség, a rendelet hatályba lépése: 
2019. szeptember 1. 
 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabály előkészítőjének 
előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel kell mérnie a szabályozás várható 
következményeit.  

„17.§ (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
 a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
 aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
 ab) környezeti és egészségi következményeit, 
 ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
 b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 
 c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket.” 
 
I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
A módosítás a térítési díjak csökkentését eredményezi, ami az igénybevevők részére 
kedvezőbb.  
 
II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
Környezeti és egészségi következményei nincsenek. 
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III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
A rendeletmódosítás adminisztrációs nehézséget nem okoz, az adminisztrációs terhek kisebb 
arányban megnövekednek. 
 
IV. A rendelet megalkotásának szükségessége: 
A rendelet aktualizálása vált szükségessé a térítési díjak kedvezményeinek felülvizsgálatára 
tekintettel. A rendelet módosításának szükségességét elsősorban az igénylők körülményei és 
jövedelmi helyzete tette indokolttá. 
 
V. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
A térítési díjak felülvizsgálatának elmaradása az igénybevevők csökkenését eredményezi. 
 
VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Rendelkezésre állnak a szükséges szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek.  
 
 
Rendeletalkotás! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról 
szóló 19/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati 
rendeletet. 
 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50.§-a alapján. 
 
 
 
Kistarcsa, 2019. augusztus 8. 
 
 
 
 Solymosi Sándor 
 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


