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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2021. december 14-ei ülésére 
 

Tárgy:   Napsugár Idősek Otthona 2022. évi 

nyersanyag norma emelésének kérelme 
Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  

Ügyiratszám:       PENZ/13–48/2021. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Napsugár Idősek Otthona kérelmet nyújtott be, melyben kérelmezi az időskorúak bentlakásos 

ellátás nyersanyagnormájának emelését 2022. január 1-jével.  

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról szóló 10/2015. (II.27.) 

önkormányzati rendeletében szabályozza a szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési 

díjak mértékét.  

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

Szoctv.) értelmében: 
 
92. § (1) *  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról   

a) *  a fenntartó önkormányzat, 

b) *  ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti vagy az erre kijelölt 

települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint 

rendeletet alkot. 

(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat az (1) bekezdés szerinti 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; 

 
115. § (1) *  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, támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény 

esetében szolgáltatásonként, szakápolási központ esetében a szakápolási ellátásra külön kell meghatározni, ilyen esetben az 

önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.     

(1a) *  Támogatott lakhatás esetén külön kell meghatározni az intézményi térítési díjat 

a) a 75. § (1) bekezdés a) pontja szerinti lakhatási szolgáltatásra és 

b) a 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyes szolgáltatásokra. 

(2) *  A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét 

összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj 

nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. 

(2a) *  Támogatott lakhatás esetén - a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően - az ellátottat a személyi térítési díj konkrét 

összegben megállapított legmagasabb összegéről és a havi ellátmány szabályairól kell tájékoztatni. 

(3) *  A személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében foglaltak szerint, egyéb esetben 

a fenntartó döntése alapján csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá 

teszik. 

(4) *  Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve 

annak csökkentését vagy elengedését kéri, 

a) állami fenntartó esetén a (2) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat, 

ezt követően a fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető, 

b) *  egyházi és nem állami fenntartó esetén a bíróságtól kérheti a térítési díj megállapítását. 
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(5) *  A fenntartó döntéséig, illetve a bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított személyi térítési díjat kell 

megfizetni. 

(6) *  A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és 

változtatható meg, kivéve ha az ellátott jövedelme *  

a) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni; 

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett. 

(7) *  A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik. Az új 

térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve, ha az ellátott a 

felülvizsgálatot megelőzően - jövedelem és vagyon hiányában - térítésmentesen vette igénybe az ellátást, és részére 

visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került megállapításra. Ez utóbbi esetben a személyi térítési díj megfizetésének kezdő 

időpontja a rendszeres pénzellátásra való jogosultság kezdő napja. 

 

(8)1 A személyi térítési díj felülvizsgálata során a (4) bekezdés rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell. 

 

A Szoctv. 115 § (1) bekezdésében foglaltak alapján az intézményi térítési díj a személyes 

gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg, melyet 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. A Szoctv. 115. § (2) 

bekezdése alapján a kötelezett által fizetendő térítési díj összegét ( a továbbiakban: személyi 

térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a 

megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az 

intézményi térítési díj összegét.  

A térítési díj megállapítására vonatkozó szabályokat a Szoctv, a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 

Korm. rendelet), valamint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi 

XC. törvény tartalmazza. Az ellátások térítési díjáról a 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 3 § (1) 

bekezdése szerint ellátási napra vetítve kell megállapítani. 

 

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény (a 

továbbiakban: Átmeneti tv.) 147.§ (1) bekezdése alapján a koronavírus-világjárvány 

nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről 

szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépésének napjától (2020. december 19.) 

2022. június 30. napjáig – többek között - az önkormányzat, költségvetési szerve által nyújtott 

szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díjat, az önkormányzati vagyonnal való 

gazdálkodás keretében felmerülő díjat, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban 

együtt: díj) mértékét nem emelheti. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 

bekezdése 8a. pontja értelmében helyi közügynek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 

körében ellátandó helyi önkormányzati feladatnak minősülnek a szociális szolgáltatások és 

ellátások, tehát, ezen díjakra is kiterjed az Átmeneti tv. hatálya.  

 

Az ellátás során biztosítandó követelményeket a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-

egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet szabályozza. E rendelet 

alapján:  
5. § (1) A Közétkeztető által nyújtott étkezések korcsoportonkénti energiatartalma egy főre a 3. mellékletben feltüntetett 

energiaszükségleti értékek figyelembevételével a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint naponta biztosítandó. 

(2) A Közétkeztető köteles 

a) egész napos ellátás esetén a korcsoportonkénti előírt energiaszükséglet 100%-át napi három fő- és két kisétkezéssel, 

b)2 bölcsődei, mini bölcsődei étkeztetés esetén az előírt napi energiaszükséglet 75%-át napi két fő- és két kisétkezéssel, 

c)3 napi háromszori étkezés szolgáltatása esetén az előírt napi energiaszükséglet 65%-át egy fő- és két kisétkezéssel, 

                                                 
1 Beiktatta: 1994. évi VI. törvény 22. § (2). Számozását módosította: 2005. évi CLXX. törvény 44. § (3). 
2 Módosította: 36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelet 12. § a). 
3 A 43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet 10. § a) szerint módosított szöveggel lép hatályba. 
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d) napi egyszeri étkezés szolgáltatása esetén az előírt napi energiaszükséglet 35%-át egy ebéddel 

biztosítani. 

 

Az intézményvezető a 2022. évben az élelmezési nyersanyagárak emelkedése miatt indokolta 

nyersanyag norma emelését. 

 

 Reggeli és 

tízórai 

Ebéd+uzsonna Vacsora Összesen 

Nyersanyag 

árak nettó 

összege 2021. 

08.31-ig 

160 310 176 646 

Nyersanyag 

árak nettó 

összege 2021. 

09.01-től 

175 335 186 696 

Nyersanyag 

árak nettó 

összege 2022. 

01.01-jétől 

190 360 196 746 

 

A 2021. évi költségvetésben az élelmezési költségek előirányzata 24.000.000.- Ft volt, 

amelyből 2021. október 31. napjáig 18.180.377.- Ft teljesült. 

 

2022. évtől a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha fogja biztosítani a 

gyermekeknek részére a diétás étkeztetést. 
 

A 2022. évi nyersanyagnorma-emelés előreláthatólag 1 703 500.- Ft többletköltséggel jár.  

 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására, hogy az élelmezéssel 

kapcsolatos feladatokat folyamatosan és zavartalanul biztosítani tudja az intézmény. 

 

Dunaföldvár, 2021. december 3. 

 

                                                                                       Horváth Zsolt s.k. 

                                                                                           polgármester  

 

HATÁROZATI JAVASLAT (I.) 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy 

határozott, hogy: 

1. 2022. január 1-jével engedélyezi a nyersanyagnorma emelését. 

2. a nyersanyag norma emelésével összefüggő költségek fedezetét a 2022. évi költségvetésben 

biztosítja. 

3. a nyersanyag norma emelése A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 

2021. évi XCIX. törvényben foglaltak alapján nem jár a térítési díj mértékének emelésével. 

4. felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős:  Napsugár Idősek Otthona intézményvezetője 

Határidő:  azonnal  

Erről értesül: 
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1. Napsugár Idősek Otthona 

2. Pénzügyi és Adó Iroda 






