
17/2023. (II.22.) számú előterjesztés

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. február 22-i rendes ülésére

Tárgy: Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet
módosítására

Előterjesztő: dr. Göbl Richárd polgármester

Készítette: Bartháné Lázár Eszter pénzügyi és adóiroda vezető
Janurikné Csonka Erika Kalászi Idősek Klubja vezető

Egyeztetve: dr. Deák Ferenc jegyző           

Ellenőrizte: dr. Papp Judit aljegyző

Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalandó.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
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E L Ő T E R J E S Z T É S

Tárgy: Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szoc.tv.)
115.§ (1) bekezdése alapján a fenntartó állapítja meg az intézményi térítési díjat.

A Szoc.tv. és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.
(II.17.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően a Kalászi Idősek Klubja vezetője kiszámította a
2022.  évi  teljesítési  adatok  és  a  szolgáltatást  igénybe  vevők  száma  alapján  az  egyes
szolgáltatásokra vonatkozó szolgáltatási  önköltségeket,  melyet  az előterjesztéshez mellékeltünk
(1. melléklet).

A Szoc.tv.) 115.§ (1) bekezdése alapján:

„…  Az  intézményi  térítési  díj  összege  nem  haladhatja  meg  a  szolgáltatási  önköltséget.”,  a
jogszabály  azonban nem tiltja  meg,  hogy alacsonyabb  összegben állapítsa  meg a fenntartó a
díjakat.

A szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulások különbözeteként előálló intézményi
térítési díjak az alábbiak szerint alakulnak:

Házi segítségnyújtás: 2.195,- Ft/fő/óra

Szociális étkeztetés -  helyben fogyasztott:    1.075,- Ft/adag

- helyben fogyasztott diétás: 1.153,- Ft/adag

 – kiszállított ebéd: 1.175,- Ft/adag

920,- Ft/adag (szállítási költség nélkül)

 – kiszállított diétás ebéd:    1.328,- Ft/adag

1.071,- Ft/adag (szállítási költség nélkül)

Időskorúak nappali ellátása: 5.105,- Ft/nap

Ennek alapján az intézményvezető javaslatot tett a térítési díjak mértékére (ami egyes esetekben
jelentősen alacsonyabb a számított intézményi térítési díjaknál). Ezek a 100 %-ot fizető ellátottak
esetében az alábbiak:

Házi segítségnyújtás: 500,- Ft/fő/óra

Szociális étkeztetés -  helyben fogyasztott:    805,- Ft/adag

- helyben fogyasztott diétás: 900,- Ft/adag

 – kiszállított ebéd: 1.000,- Ft/adag
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745,- Ft/adag (szállítási költség nélkül)

 – kiszállított diétás ebéd:    1.100,- Ft/adag

850,- Ft/adag (szállítási költség nélkül)

Időskorúak nappali ellátása: 0,- Ft/nap

(az étkeztetés díját általános forgalmi adó terheli (27%) és a javasolt térítési díj már tartalmazza
azt, míg a gondozási díjat általános forgalmi adó nem terheli)

A fentiek alapján az alábbi rendeletalkotási javaslatot terjesztem elő.

Rendeletalkotási javaslat

Budakalász  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megalkotja  az  intézményi  térítési  díjakról
szóló rendeletének módosításáról szóló rendeletét.

Budakalász, 2023.február 09. 
dr. Göbl Richárd
   polgármester
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Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (II. 23.) önkormányzati
rendelete

az intézményi térítési díjakról szóló 19/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörben,  a  szociális  igazgatásról  szóló  és  szociális
ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  92/B.  §  (1)  bekezdés  a)  pontjában,  és  a  gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXL. törvény 29. §
(1) bekezdésében kapott  felhatalmazás alapján,  a Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló
2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §-ban  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a  következőket
rendeli el:

1. §

Az  intézményi  térítési  díjakról  szóló  Budakalász  Város  Önkormányzat  Képviselő-  testületének
19/2017. (III.31.) számú rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

Dr. Göbl Richárd Dr. Deák Ferenc
polgármester         jegyző

Záradék:

A rendeletet a Képviselő-testület a 2023. február 22 -i ülésén fogadta el, kihirdetése 2023. február
23.  napján megtörtént.

Dr. Deák Ferenc
jegyző
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1. melléklet a .../2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
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28.500
alatt

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28.500-
37.000

25 200 225 250 275 185 215 200 225 125

37.001-
44.000

30 240 270 300 330 225 255 240 270 150

44.001-
51.000

40 320 360 400 440 300 340 320 360 200

51.001-
58.000

50 405 450 500 550 375 425 405 450 250

58.001-
65.000

60 485 540 600 660 445 510 485 540 300

65.001-
72.000

70 565 630 700 770 525 595 565 630 350

72.001-
79.000

80 645 720 800 880 595 680 645 720 400

79.001-
86.000

85 685 765 850 935 635 725 685 765 425
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1-

93.000

90 725 810 900 990 670 765 725 810 450

93.001-
100.00

0

95 765 855 950 1045 710 810 765 855 475

100.00
1 felett

100 805 900 1000 1100 745 850 805 900 500
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A  Budakalász  Város  Önkormányzat  intézményi  térítési  díjakról  szóló  19/2017  (III.31.)
rendeletének  módosítását  a  2023.  március  01-étől  életbe  lépő  személyes  gondoskodást
nyújtó  intézményben  nyújtott  szociális  ellátásokért  fizetendő  személyi  térítési  díjak
emelkedése teszi szükségessé.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1 § A 2023. március 01-étől érvényesítendő személyes gondoskodást nyújtó intézményben
nyújtott  szociális  ellátásokért  fizetendő személyi  térítési  díjakat  határozza meg a  Kalászi
Idősek Klubja intézményben bruttó – Áfa-t is tartalmazó - összegben.

2. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Hatástanulmány

1.) A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Szoc.tv.  és  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  ellátások  térítési  díjáról  szóló
29/1993. (II.17.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően a Kalászi Idősek Klubja vezetője
kiszámította a 2022. évi teljesítési adatok és a szolgáltatást igénybe vevők száma alapján az
egyes  szolgáltatásokra  vonatkozó  szolgáltatási  önköltségeket.  Az  intézményvezető  által
javasolt  térítési  díj  emelés  mértéke  nem  veszélyezteti  a  szolgáltatást  igénybe  vevő
személyek minden napi megélhetését, aránytalanul nagy terhet nem ró rájuk. Az intézmény
működési bevételei  azonban megemelkednek,  amivel csökkenteni lehet az önkormányzati
finanszírozás mértékét. 

2.) A tervezett jogszabály környezeti és egészségi következményei

A tervezett jogszabálynak környezeti és egészségi következményei nincsenek.

3.) A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

A tervezett jogszabály elfogadásával további adminisztratív terhek nem keletkeznek.

4.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható

következményei

A  rendelet  megalkotásának  elmaradása  esetén  a  jogszabályban  előírtnál  alacsonyabb

összegű bevétel lenne realizálható.

5.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi

feltételek

A jogszabály  alkalmazásához  további  személyi,  szervezeti,  tárgyi  és  pénzügyi  feltételek
biztosítása nem szükséges.
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Önköltségszámítás a 2023.évi térítési díj megállapításához 

 

 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt)  

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésről 2009. évi CXXX. törvény (ktgv. tv.) 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) 

Kormány rendelet. 

 

Általános szabályok (Szt.115.§ (1) és (3) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a térítési 

díjakról: 

 

 115.§ (1)  Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 

ellenértékének 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, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen 

költségeinek arányában történő megosztásával. 

 Ha a szolgáltatás az előző évben nem működött, az önköltség számításának alapjául a tárgyévre 

tervezett költségeket kell figyelembe venni. 

 

 

(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. 

 

 

A térítési díj megállapítása során használt meghatározások a következők. 

 

Dokumentált intézményi térítési díj: felmerülő költségek alapján megkapott térítési díj. 

Intézményi térítési díj: a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 

ellenértékeként megállapított összeg. 

Személyi térítési díj: Az az összeg, melyet az ellátott ténylegesen megfizet. 

A térítési díj megállapítása során kiszámítjuk a dokumentált intézményi díjat. 

A Személyi térítési díjat pedig az ellátott jövedelme alapján kell megállapítani, a Szoctv.  116. 

§-ban és 117. §-ban előirtak szerint, azaz, hogy a személyi térítési díj nem haladhatja meg az 

igénybevevő személy rendszeres jövedelmének meghatározott százalékát. 

 

116. 0 (3) A személyi térítési díj -a (2) bekezdése szerinti kivétellel nem haladhatja meg az (1) 

bekezdés szerinti jövedelm 

a) 30%-át étkeztetés, 

b) 25%-át házisegítségnyújtás, 

c) 30-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak,  

d) 25-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

117. § (1) Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítés nem haladhatja meg az ellátott 

havi jövedelmének 

A) 15%-át a nappali ellátást, 

b) 30%-át a nappali ellátás és ott étkezés 
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A kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2.§-ának megfelelő módon, a 

készpénzfizetéskor alkalmazott kerekítést kell alkalmazni, amely az alábbi: 

 

 

- 0,01 forinttól 2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0; 

- a 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5; 

- az 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5; 

- a 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0 

forintra végződő összegre kell kerekíteni. /Rendelet 3.§/ 

 

 

Tájékoztatási kötelezettség! 

 

A szolgáltatást igénybe vevő személyeket, valamint az intézmény ellátási területén élő 

lakosságot kell tájékoztatni. 

Ha az önkormányzati intézmény ellátási területe csak a fenntartó székhelye szerinti 

település lakosságára terjed ki, a tájékoztatót a helyben szokásos módon a jegyző teszi 

közzé. 
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Házi segítségnyújtás 

 

Házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának megállapításához szükséges adatok: 

Az óradíj nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a normatíva 

állami hozzájárulás különbségének egy ellátási órára jutó összegét {Korm.r. 12.§ (1) 

Az óradíj meghatározásánál csak a hivatalos és a díjazásban részesülő társadalmi 

gondozók száma vehető figyelembe. {Korm. r. 12.(2)  

Előző évi önköltség ( a szolgáltatás költségei: házi gondozók bére és járulékai, kerékpár, 

bérlet,stb.) 

Gondozási napló nyilvántartása alapján naponta összesített ellátottak száma (Megj.: egy 

ellátott naponta csak egyszeresen vehető figyelembe!) 

 

Házi segítségnyújtás 

(ktgv. tv. 3. sz. melléklet (11. cd) pontja 

 

2023.évi normatíva összege 2022. évi létszám alapján. 

 

Ellátás Ellátottak száma Normatíva 1Fő Normatív támogatás 

1 év 

Személyi gondozás 5 381.130.- 1.905.650.- 

Szociális segítség 0 25.000.- 0 

 

Az egy órára jutó normatíva kiszámítása: 381.130.-:249 nap:8 óra= 191.-ft 

Intézményi térítési díj meghatározása az önköltség és a támogatás különbözetének 

fegyelembevételével. 

 

Házi segítségnyújtás számított intézményi térítési díja 

2022.év adatai alapján. 

 

Személyi kiadások         8.334.090.- 

Járulékok                        1.090.094.- 

Dologi                                 82.340.- 

Kiadások összesen         9.506.524.- 

Ellátottak száma:                         5  fő  

2023. évi dolgozói létszám          2 fő 

2 fő x 249 nap x 8 ó =              3984 óra 

2022. évi gondozási óra        1325 óra 

 

 

önköltség = 9.506.524.- / 3984  óra = 2386.-/fő/óra 

 

 Intézményi térítési díj 2386.- –191.- = 2195.-/fő/óra  

 

A házi segítségnyújtás intézményi térítési díját általános forgalmi adó nem terheli. 

Az intézményvezető továbbra is javasolja a gondozási díj, személyi térítési díját 500.-

ft./órába meghatározni. 

 

Szociális étkeztetés 
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Normatíva 67.810 forint/fő 

                   Az egy adag ebédre jutó normatíva kiszámítása: 67.810:249=272.-ft 

 

Helyben fogyasztott étkezés 

2022. évi adatok alapján. 

 

Személyi kiadások      1.380.000.-ft 

Járulékok                        179.400.-ft 

Dologi kiadások          5.138.700.-ft 

           

Kiadások összesen       6.698.100.-ft 

 

Normatív állami hozzájárulás egy adagra 

67.810.-ft / 249 nap = 272.-ft 

 

Önköltség: ellátottak száma 20 fő 

6.698.100.-ft/4980 fő =1345.-ft  

 

Intézményi térítési díj 

1.345.- ft– 272.- ft =1073.-ft  1075.-ft 

 

Szállítási költség nincs. 

 

Az intézményvezető javasolja a helyben fogyasztott étkezés személyi térítési díját 805.-

ft/nap meghatározni. 

 

Helyben fogyasztott diétás étkezés 

 

2023. évi várható adatok alapján ellátottak száma 2 fő 

 

Személyi kiadás               62.727.- 

Járulékok                           8.136.- 

Dologi kiadás                  638.787.- 

Kiadások összesen          709.650.-    

         

Önköltség 

709.650.-/498 adag= 1425.- 

Intézményi térítési díj 

1425.-272.-= 1153.- 

Szállítási költség nincs 

Az intézményi térítési díj a mindenkor hatályos jogszabály szerinti általános forgalmi adót 

tartalmazza. 

 

Az intézményvezető javasolja a helyben fogyasztott diétás étkezés személyi térítési díját 

900.-ft/nap meghatározni. 

 

 

                     Kiszállított ebéd intézményi térítési díja szállítási költséggel  
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Személyi kiadások       840.600.-ft  

Járulékok                      109.278.-ft    

Dologi kiadások        15.881.420.-ft  

           

Kiadások összesen    16.831.298.-ft 

Ellátottak száma         55 fő 13.695 adag 

 

Normatív állami hozzájárulás egy adagra 

 

67.810 / 249 = 272.-ft 

 

Önköltség 

 

16.831.298/ 13695 fő = 1.448.-ft 

 

Intézményi térítési díj 

 

Intézményi térítési díj kiszállítással  

1448.-ft – 272.-ft =   1175.-ft 

 

Kiszállítási költség 2022. évben 

                                                      13695 X 257 = 3.519.615.-ft. 

Kiszállítások száma:     13695 fő             

 

Kiszállított ebéd intézményi térítési díja szállítási költség nélkül: 1175.-ft -257.-ft = 918.-

Ft   920.-ft 

A kiszállított ebéd intézményi térítési díja a mindenkor hatályos jogszabály szerinti általános 

forgalmi adót tartalmazza. 

Az intézményvezető javasolja a kiszállított ebéd személyi térítési díját szállítási költséggel 

együtt 1000.-ft/adagban és a szállítási költség nélkül 745.-ft/ adagban meghatározni. 

 

                Kiszállított diétás ebéd intézményi térítési díja szállítási költséggel 

 

Személyi kiadások       15.283.-ft  

Járulékok                        1.986.-ft    

Dologi kiadások          780.000.-ft                 

           

Kiadások összesen       797.269.-ft 

 

Ellátottak száma         2 fő 498 adag 

 

Önköltség    

797.269.-ft -/498 adag = 1600.- 

 

Intézményi térítési díj  

 

1600.-ft – 272.- = 1328.-  
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Kiszállított diétás ebéd intézményi térítési díja szállítási költség nélkül 

  

1328.-ft – 257.- = 1071.- 

 

Az intézményvezető javasolja a diétás kiszállított ebéd személyi térítési díját szállítási 

költséggel együtt 1100.-ft/adagban és a szállítási költség nélkül 850.-ft/ adagban 

meghatározni. 

 

 

 

Időskorúak nappali ellátása 

 

 Intézményi térítési díjához szükséges adatok: 

Előző évi önköltség (dolgozók bére, fűtés, világítás, víz díj, programok díja, étkezés 

költsége) 

Látogatási eseménynapló alapján naponta összesített ellátottak száma 

( megj.: nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők!) 

 

Nappali ellátás 

 

Intézményi térítési díj a mindenkor hatályos jogszabály szerinti általános forgalmi adót 

tartalmazza. 

Nappali ellátása intézményi térítési díja étkezés nélkül 

 

Személyi kiadások      15.766.770.- 

Járulékok                       2.365.015.- 

Dologi kiadások            7.325.000.- 

Kiadások összesen      25.456.785.- 

 

Férőhely száma                                30 fő 

Ellátottak száma                               17 fő 

Esemény napló alapján 

összesített ellátottak száma 4480 fő 

 

Normatíva 

225.630 forint /fő 

 

Étkezés nélküli önköltség          26.631.910 forint  

Egy főre jutó önköltség 

25.456.785 / 17 fő = 1.497.457 – 225.630 /249 nap 5105.-ft / nap étkezés nélkül. 

 

Intézményi térítési díj: 5105.- ft/ nap 

 

A nappali ellátás intézményi térítési díját általános forgalmi adó nem terheli 

Az intézményvezető továbbra is javasolja a személyi térítési díj mentességét. 

 

 

 

Személyi térítési díj javaslat 1 fő 
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Szolgáltatás 

megnevezése 

1 nap/ ft.- 1 hó/ ft.- 1év/ft,. 

Helyben  étkezés 

(normál ebéd) 

805.- 16.704.- 200.445.- 

Helyben étkezés 

(diétás ) 

900.- 18.675.- 224.100.- 

Kiszállított ebéd 

szállítási költséggel 

(normál ebéd) 

1000.- 20.750.- 249.000.- 

Kiszállított ebéd 

szállítási költséggel 

(diétás ebéd) 

1100.- 22.8 

25.- 

273.900.- 

Kiszállított ebéd 

szállítási költség 

nélkül (normál ebéd) 

745.- 15.460.- 185.505.- 

Kiszállított ebéd 

szállítási költség 

nélkül (diétás ebéd) 

845.- 17.535.- 210.405.- 

Házi segítségnyújtás 

(személyi gondozás) 

500.- 10.375.- 124.500.- 

 

 

A személyi térítési díj a mindenkor hatályos jogszabály szerinti általános forgalmi adót 

tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budakalász, 2023. január 30.  

 

. 

 intézményvezető 
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