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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 19/2014. (VI. 27.) 

önkormányzati rendelet módosítására az intézménynél 2015-ben lefolytatott ellenőrzés 

eredményeképpen a kedvezmények megadásának módja, valamint a kedvezmények százalékos 

mértékének változtatására van szükség. 

A díjak tekintetében némely esetekben jelentős csökkenés más esetben mérsékelt emelkedés 

tapasztalható. 

A kedvezmények körére figyelemmel az ellátottak személyi térítési díja nem, vagy csak 

kismértékben változik. A díjszámítás módjáról, a kedvezmények mértékéről, a változtatás 

szükségességéről az intézményvezető részletes írásbeli tájékoztatást nyújtott mely tájékoztatás 

az előterjesztés melléklete. 

Az intézményi térítési díjak megállapítása előtt szükséges elfogadni az önköltségszámítást. az 

önköltségszámítást a fenntartó a Kapcsolat Központ Intézményfenntartó Társulásnak kell 

elfogadnia. Az intézményi térítési díj nem lehet magasabb,mint a megállapított önköltség, 

amely körülménytelőterjesztés figyelembe vett. 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 32.§-a alapjánfizetési 

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. Erről a körülményről a 

rendelettervezet 7.§-a rendelkezik. 

A rendelet elfogadásához szükséges Alcsútdoboz Község Önkormányzat Képviselő-

testületének, Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Óbarok Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének hozzájárulása. 

 

Kérem az előterjesztésem megvitatását! 

 

Csabdi, 2016. március 23. 

                                                                   Tisztelettel:  

 

Huszárovics Antal 

polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT: 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2016 (III.31.) számú határozata 

Bicske Város Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról 

szóló 19/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletjóváhagyásáról 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 19/2014. (VI.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetéta határozat melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja, annak elfogadásához hozzájárul. 

 

      Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

Melléklet: 

 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

                        …/2016. (IV. ….) önkormányzati rendelete 

                        (tervezet) 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 19/2014. (VI. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a 92. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13.§ (1) bekezdésének 8a. pontjábanmeghatározott feladatkörében eljárva 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének, Csabdi Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének és Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

hozzájárulásával a következőket rendeli el: 

1.§A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 19/2014. (VI. 27.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4.§ Az idősek klubjában a nappali ellátás intézményi térítési díja: 

a) napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőknek: 885,- Ft/nap. 

b) csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőknek: 635,- Ft/nap.” 
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2.§ Az Rendelet 7.§ (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 (7.§ (1) Támogató szolgálat intézményi térítési díja:) 

„a) szállítószolgálat esetében: 100,- Ft /szállítási km, 

b) személyi segítés esetében: 700,- Ft/gondozási óra.” 

3.§ A Rendelet 7.§ (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(7.§ (2) Támogató szolgálat intézményi térítési díja:) 

„e) személyi segítés/óra : 700,- Ft/gondozási óra.” 

4.§ A Rendelet 8.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„8.§ (1) Étkeztetésben és nappali ellátás étkezésben részesülő személy térítési díját az 

igazgató állapítja meg akként, hogy az intézményi térítési díjat,  

a) 95 %-kal, csökkenti, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 30.000,- Ft 

összeget, vagy 

b) 88 %-kal, csökkenti, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg az 50.000,- Ft 

összeget, vagy 

c) 80 %-kal, csökkenti, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 70.000,- Ft 

összeget, vagy 

d) 68 %-kal, csökkenti, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 90.000,- Ft 

összeget, vagy 

e) 53 %-kal, csökkenti, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 120.000,- Ft 

összeget.” 

5.§ A Rendelet 8.§ (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az idősek klubjában csak napközbeni tartózkodást igénybe vevő személy térítési díját az 

igazgató állapítja meg akként, hogy az intézményi térítési díjat, 

a) elengedi, ha az ellátásban részesülő havi jövedelme nem haladja meg az 55 000 

forintot, vagy 

b) 95%-al csökkenti, ha az ellátásban részesülő havi jövedelme meghaladja az 55 000 

forintot  

(4) A házi segítségnyújtásban részesülő személy térítési díját az igazgató állapítja meg akként, 

hogy az intézményi térítési díjat, 

a) 97% -kal csökkenti, ha az ellátásban részesülő havi jövedelme nem haladja meg a 

35 000 forintot vagy 

b) 90% -kal csökkenti, ha az ellátásban részesülő havi jövedelme nem haladja meg a 

65 000 forintot vagy 

c) 88% -kal csökkenti, ha az ellátásban részesülő havi jövedelme nem haladja meg a 

85 000 forintot vagy 

d) 75% -kal csökkenti, ha az ellátásban részesülő havi jövedelme nem haladja meg a 

120 000 forintot” 

6.§ (1)Ez a rendelet 2016. május 1. napján lép hatályba. 
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 (2) Hatályát veszti az Rendelet  8.§ (2) bekezdése. 

 

 

                       Pálffy Károly                             dr. Bacsárdi József 

 polgármester jegyzői jogkörben eljáró aljegyző 

 

 

Z Á R A D É K : 

 

A rendeletet 2016……… napján kihirdettem. 

 

        Dr. Bacsárdi József 

                                                                                     jegyzői jogkörben eljáró aljegyző 

          

 

II. Részletes indokolás 

1.§-hoz 

 

Az intézményi térítési díjak több száz forintos csökkenéséről rendelkezik. A személyi térítési 

díjak elhanyagolható mértékben változnak. 

 

2.§-hoz 

 

A támogató szolgáltatás esetében az intézményi térítési díj kismértékű emeléséről rendelkezik. 

Az eddigi 0,-ft szállítás 100ft/km a személyi segítés intézményi térítési díja 110ft/gondozási 

órára változott. 

 

3.§-hoz 

 

A szociálisan nem rászorulók intézményi térítési díja térítési esetében egyetlen esetben az 

intézményi térítési díj mérsékelt emelkedéséről rendelkezik. 

 

4.§-hoz 

 

A jövedelemhatárok mérsékelt emeléséről valamint egy esetben az adható kedvezmények 

százalékos megnöveléséről rendelkezik. 

 

 5.§-hoz 
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A kedvezmények mértékéről rendelkezik az étkezés, az idősek nappali ellátásában és a házi 

segítségnyújtás tekintetében. A házi segítségnyújtás esetében a gondozási órák jogszabály 

által történő megváltoztatása miatt kell többet fizetni.  

 

6. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 

 

III. Előzetes hatásvizsgálati lap 

 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 19/2014. (VI. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezethez 

 

I. társadalmi hatásai: 

A rendelettervezetnek közvetlen társadalmi hatása nincs, tekintettel arra, hogy a szolgáltatást 

igénybe vevőknek többletkiadást nem eredményez, ugyanakkor megkönnyíti a kedvezmények 

megadásának módját és lehetőségét azzal, hogy nem kell kérelmet benyújtani, hanem a 

rendelkezésre álló elégséges adatok alapján az intézményvezető dönt. 

II. gazdasági hatásai: 

A tervezetnek gazdasági hatása nincs. 

 

III. költségvetési hatásai: 

A tervezetnek költségvetési hatása nincs. 

 

IV. környezeti következményei: 

A tervezett módosításnak környezeti következményei nincsenek 

 

V. egészségi következményei: 

A tervezetnek egészségi hatása nincs. 

 

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: egyszerűbbé válik az ügyintézés 

 

VII. megalkotásának szükségessége: 

Áttekinthetőbbé válik a kedvezmények rendszere. 

 

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 

A szabályozás hiánya, jogszabálysértést eredményez.  
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IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest. 

 

2. melléklet  

 

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ –  

Kapcsolat Központ 

2060 Bicske, Ady Endre u. 1. 

Telefon: 22/412-367 E-mail: kapcsolatkozpont@bicske.hu 

 

 

Tájékoztatás a szociális szolgáltatások személyi térítési díjának 2016. évi változásáról 

 

 

A Gondozási Központ szakmai egysége 2015. évben, egy átfogó ellenőrzésen esett át. 

Az ellenőrzés alatt a vizsgálatot végző Kormányhivatal munkatársai jelezték, hogy 

intézményünk nem jól állapítja meg a személyi térítési díjat, mert a kedvezményeket az 

intézményi térítési díjból kell számítani. 

 

Ez évben a házi gondozás intézményi térítési díjának változása miatt módosításra került a 

19/2014.(VI.27.) számú önkormányzati rendelet. 

 

A hatályos önkormányzati rendeletbe megpróbáltuk beépíteni a kormányhivatal által jelzett 

személyi térítési díj megállapítást, úgy hogy az ellátásokat igénybe vevők jelenlegi jogai ne 

sérüljenek, és közel azonos személyi térítési díj kerüljön kiszámításra részükre. 

 

Természetesen a 19/2014. számú rendelet alkotása óta eltelt időszakban több ellátott 

jövedelme is változott pozitív irányban, ezért ezt is megpróbáltuk figyelembe venni. 
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Az alacsony jövedelemmel rendelkezők is hasonló személyi térítési díjat fognak fizetni, mint 

eddig és természetesen a jövedelemmel nem rendelkezők, és a szociálisan rászorultak - 

továbbra is ingyenes jutnak hozzá a szociális szolgáltatásokhoz. 

 

A kedvezmények kialakításakor szem előtt tartottuk a fenntartó érdekeit is, hogy a személyi 

térítési díj olyan mértékben maradjon/vagy növekedjen, hogy az ellátottak ne mondják fel 

megállapodásaikat az ellátások tekintetében, hogy ezzel ne csökkenjen le a fenntartónak 

biztosított állami normatíva összege sem. 

Étkeztetésben, nappali ellátásban, és házi segítségnyújtásban, úgy alakítottuk az intézményi 

térítési díj összegét, hogy a jelenleg adható méltányossági támogatás összegével hasonlót 

mutasson. Így egy lépésben kapják meg az ellátottak, ugyan azt a személyi térítési díjat, vagy 

- a jövedelmükben beállt változás miatt - hasonlót a jelenleg is fizetetthez. Ez alapján, nem 

kell méltányosságot igényelniük, könnyebben egy lépésben meg tudjuk állapítani a személyi 

térítési díjukat. 

 

A Szociális törvényben foglaltak alapján az intézményi térítési díj összegének maximuma az 

önköltség összegével megegyező vagy annál kevesebb lehet. Így a képviselő-testület 

szabadon tudja megállapítani a személyi térítési díjat.  

 

A következő táblázatokban szeretnénk szemléltetni a jelenlegi, és a változás utáni fizetendő 

személyi térítési díjak összegének alakulását, azon ellátások tekintetében, melyek a jelenlegi 

felülvizsgáltban érintett ellátásokat tartalmazzák. 

 

Természetesen az idei jövedelmüket még nem ismerjük, ezért lehet, magasabbnak tűnhet a 

különbség a jelenleg fizetendő személyi térítési díjnál.  

Utoljára személyi térítési díj felülvizsgálatra 2014. évben került sor. 

Előfordulhat, hogy lesz olyan személy, akinek a jövedelme átugrik egy másik kategóriába, és 

ezért lesz különbség a jelenlegi és a tervezett személyi térítési díja között. 

Kérem ezt csak tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe! 

A fenntartó részéről, a jelenleg hatályos helyi rendeletben is nagymértékű hozzájárulás 

található, mellyel támogatják a szociálisan rászorult ellátottainkat. 
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Étkeztetést vagy nappali ellátást étkezéssel igénybe vevők személyi térítési díjának 

alakulása:  

Jövedelem/Ft Jelenlegi személyi tér, 

díj/Ft/adag/nap 

2016. évre kalkulált személyi 

térítési díj 

0-30.000 35 35 

30.001-50.000 100 105 

50001-70.000 210 180 

70.001-90.000 250 210 

90.000-120.000 430 415 

 

 

Házi segítségnyújtást igénybe vevők személyi térítési díjának alakulása: 

Jövedelem/Ft Jelenlegi személyi tér, 

díj/Ft/gondozási óra 

2016. évre kalkulált személyi 

térítési díj  

0-35.000 20 40 

35.001-65.000 65 120 

65.001-85.000 100 395 

85.001-120.000 300 580 

 

Házi segítségnyújtásban 2016. január 1-ig felül kellett vizsgálni a gondozás szükségletét a 

jogszabály változása kapcsán, teljesen más mérőtábla alapján. A helyi rendelet változtatása 

nélkül is a magasabb térítési díjat kell majd fizetniük az ellátást igénybe vevőknek, ugyan is 

mindenkinek lecsökkent az igénybe vehető gondozási órája. 
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Nappali ellátás, idősek klubját igénybe vevők személyi térítési díjának alakulása: 

Jövedelem/Ft Jelenlegi személyi térítési 

díj/Ft/nap 

2016. évre kalkulált személyi 

térítési díj/Ft/nap  

0-55.000 0 0 

55.000 felett 35 35 

 

 

A módosítás okán senkinél sem lépjük túl azt az összeghatárt, melyet a szociális törvényben 

előírnak az ellátások tekintetében, egy hónapra vonatkozóan. 

a) Étkezés esetében a jövedelem 30%-át, 

b) Nappali ellátás étkezés esetében a jövedelem 30%-át, 

c) Nappali ellátás idősek klubja tekintetében a jövedelem 15 %-át, 

d) Házi segítségnyújtás tekintetében a jövedelem: 25 %-át. 

e) Étkezés + házi segítségnyújtás együttes igénybevételénél, a jövedelem 30%-át. 

  

 

Bicske, 2016. március 18. 

 

Tisztelettel: 

 

Szabó Ágnes 

sk 

    igazgató

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


