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ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2022. október 10-ei rendkívüli ülésére  

 

Tárgy:  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 

azok igénybevételéről, az intézményi térítési 

díjakról szóló 10/2015.(II.27.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előadó:   Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezte:   Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,-  

       Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság 

       Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi  

       Bizottság 

Ügyiratszám:      DFV/2370-5/2022 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról 

szóló 10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza a személyes 

gondoskodást nyújtó alap és szakosított szociális ellátásokat, valamint a szociális ellátások és 

étkeztetések intézményi térítési díjainak (a továbbiakban együttesen: térítési díjak) mértékét. 

 

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

Szoc.tv.) 114.§ (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat 

kell fizetni. 

 

A Szoc. tv. 115.§ (1) bekezdése 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, 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.  

 

A Belügyminisztériumtól kért állásfoglalás alapján a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti 

szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Átmeneti tv.) 147.§-ában és a Szoc. tv. 

115.§-ában foglaltakra, valamint a háborús helyzet okozta infláció hatásaira tekintettel elfogadható, 

hogy a fenntartó a tilalommal érintett időszakot követően megállapított intézményi térítési díjat a 

tárgyév során még egyszer módosítsa. 

 

A Szoc. tv. meghatározza, hogy a térítési díj mértéke nem szolgáltatás önköltségét. 

 

A szociális étkeztetés térítési díja 2022. július 1-jétől a térítési díj megemelésre került bruttó 850 

Ft/adagra.  

A megemelt térítési díj nem jelentette az igénybe vevők adagszámának visszaesését.  

Az igénybe vevők 97%-a kiszállítással veszi igénybe a szolgáltatást, melynek nincs külön szállítási 

költsége, mert a szerződéses árba a kiszállítási költség - beépítésre került. 
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Dunaföldvár Család– és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője 

javaslatot tett az intézményi térítési díj bruttó 850 Ft/adagról bruttó 1 225 Ft/adagra történő emelésére.  

 

A várható emelésről már informális tájékoztatást kaptak az étkeztetést igénybe vevők, várhatóan nem 

lesz nagy visszaesés az igénybevevők száma tekintetében.  

Az igénybevevők összetételében azonban várható fordulat. Az új jelentkezők körének kb. 50%-a nem 

tudja a teljes térítési fizetni, esetükben az Önkormányzatnak ez további többletkiadást jelent.  

A bevételkiesésre a 167/2022. (VIII.26.) KT határozatban elfogadott 5 000 000 Ft finanszírozás nyújt 

fedezetet.  

 

A jelen előterjesztés alapjául szolgál az intézményvezető előterjesztés mellékletét képező 

javaslata. 

 

A Rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározott térítési díjakat az 1 és 2 forintos címletű érmék 

bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény rendelkezései 

szerinti kerekítés szabályainak figyelembe vételével szükséges megállapítani. 

A Rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározott térítési díjak nettó összegben kerültek 

meghatározásra. 

 

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és rendelet-tervezetben foglelt térítési díj emelés 

elfogadását. 

 

Dunaföldvár, 2022. október 6.                   

 Horváth Zsolt sk.  

                                                                                                                polgármester 
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Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 12.) önkormányzati 

rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési 

díjakról szóló 10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 

bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2022. (IX.28.) önkormányzati 

rendelet 27.§ (6) bekezdése alapján az Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság és az Oktatási-, 

Kulturális, Egészségügyi,- Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság véleményének kikérésével 

következőket rendeli el: 

1. § 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról 

szóló 10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba, és 2022. november 3-án hatályát veszti. 

 

Horváth Zsolt 

polgármester 

dr. Boldoczki Krisztina 

jegyző 
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1. melléklet 

1. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési 

díjakról szóló 10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.3. pontja helyébe a következő 

pont lép: 

„1.1.3. jövedelem önym.100%-a felett 985.- Ft/adag+ÁFA ”
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Általános indokolás 

  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § (1) bekezdése szerint 

a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja 

azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást 

szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az 

indokolás közzétételéről. 

  

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés szerint feladatkörében eljárva a helyi önkormányzati 

törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben 

kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot. 

  

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

bekezdés 8. és 8a. pontjai alapján az önkormányzat köteles biztosítani a gyermekjóléti 

szolgáltatásokat és ellátásokat, valamint a szociális szolgáltatásokat és ellátásokat. 

  

A rendelete-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi 

CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 3. §-át, mely szerint: 

„Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási 

szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet 

indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az 

Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján 

nem lehet ellentétes.” 

  

Figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendeletben 

foglalt szabályokat, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a 

hivatkozott rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet. 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

A rendelet-tervezet tartalmazza az előterjesztés szerinti javaslat alapján az emelt nettó 

térítési díjat. 

A 2. §-hoz  

A rendelet-tervezet a jogszabály hatályba lépéséről és hatályon kívül helyezéséről 

rendelkezik. 
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H a t á s v i z s g á l a t i    l a p 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,  

az intézményi térítési díjakról szóló 

10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  

…./2022.(….) önkormányzati rendeletéhez 

 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

 

I. Várható társadalmi hatások 

A díjemelés hatására várható a szociális rászorultságuk ellenére várhatólag nem veszik 

kevesebben igénybe a szociális alapszolgáltatást. 

 

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 

Az intézményi működési bevétel várhatóan szinten marad. A megemelt térítési díjak az ellátás, 

szolgáltatás nyújtásához szükséges önkormányzat hozzájárulást csökkentik. 

 

III. Várható környezeti hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 

 

IV. Várható egészségügyi következmények 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs. 

 

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a 

díjváltozásról ki kell értesíteni az érintetteteket. 

 

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei.  

Amennyiben az önkormányzat nem emeli meg a térítési díjat, akkor az önkormányzatot terhelő 

költségek csökkennek. 

 

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek  

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket.  

 

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival 

egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá 

tartozó jogszabályi tervezetek közé.  

 

 

 

 

 

 

 




