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…… sz. előterjesztés
Bácsalmás Város Képviselő-testületének
2022. szeptember 27-i soros ülésére
Az intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló 3/2018. (III. 29.) rendelet
módosítása
tárgyban
Tisztelt Képviselő-testület!
"A veszélyhelyzet jelenleg is fennáll, de a Kormány a 180/2022.(V.24.) Korm. rendeletének
4. §-ban arról döntött, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési
önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága
feladat-és hatáskörét maga gyakorolja."

Az önkormányzat rendeletben szabályozza a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi
és szociális alapellátások intézményi térítési díjait.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény felhatalmazása
alapján Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta az
intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló 3/2018. (III. 29.) önkormányzati rendeletet.
A legutóbbi rendelet módosításkor (2022. 08. 11.) a szociális szolgáltatások intézményi térítési
díjának módosítására nem került sor.
A nyersanyagköltség, valamint a szociális szolgáltatások számított önköltség értékeinek
változása miatt szükséges a rendelet módosítása.
Vonatkozó jogszabályok ismertetése:
Szociális alapellátás:
Az Szt. 115. § (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális
intézményi térítési díj legfeljebb a szolgáltatási önköltség összegéig terjedhet. A szolgáltatási
önköltség a vásárolt élelmezés költségéből, a közüzemi díjakból, a személyi kiadásokból és
egyéb dologi kiadásokból tevődik össze. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény
esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti
közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával.
A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

Az intézményi térítési díjat tárgyév április 1-ig kell megállapítani és év közben egy alkalommal
korrigálható.
Az intézményi térítési díjak az Szt. hatályos rendelkezései alapján kerültek megállapításra, mint
az egyes szociális ellátások ellenértéke, mely összegek nem haladják meg a szolgáltatási
önköltséget.
Önkormányzatunk által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások:
- szociális étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- nappali szociális ellátás
- támogató szolgálat
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)
Korm. r. 9. § (4) bekezdése alapján:
Az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen
fogyasztják el vagy az igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a lakáson történő
étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza. Ha az étel lakásra történő
kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő
személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani.”
2022. április 1-től új szolgáltatási önköltségek kerültek meghatározásra. A módosítás
érinti a szociális szolgáltatások intézményi térítési díját is, melyet a mellékelt rendelettervezet tartalmaz.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a rendelet előkészítője
előzetes hatásvizsgálatot köteles végezni, melyben felméri a szabályozás várható
következményeit, illetve írásbeli indokolást köteles csatolni a tervezethez A hatásvizsgálat az
előterjesztés 2. melléklete.
A 1. mellékletben meghatározásra került az egyes szolgáltatások 2022.évi szolgáltatási
önköltségei és az intézményi térítési díjak.
A rendelet-tervezetet az előterjesztés melléklete tartalmazza.
Az intézményi térítési díjak változásának követhetősége céljából az előterjesztés 3. melléklete a
hatályos térítési díjakat tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megvitatására és a rendelet
megalkotására.
Bácsalmás, 2022. szeptember 14.
Németh Balázs
polgármester

Az intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló 3/2018. (III. 29.) önkormányzati
rendelet módosítás előzetes hatásvizsgálatának megállapításai
A rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A Szt. és a Gyvt. vonatkozó rendelkezései szerint a fenntartó meghatározza, és évente
felülvizsgálja az intézményi térítési díjról szóló rendeletét.
Költségvetési hatása
A térítési díjak alakulása befolyásolja az intézmény és az önkormányzat költségvetését.
Környezeti és egészségügyi hatása:
Környezeti és egészségügyi következménye nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
Az intézményi térítési díjak változtak, ezért az ellátottak esetében felül kell vizsgálni és új
személyi térítési díjat kell megállapítani. A rendelet módosításából a jelzett adminisztratív teher
keletkezik.
Egyéb hatása:
Nincs
Rendelet módosításának szükségessége:
A nyersanyagköltség, valamint az önköltség az előző évhez képest jelentősen változott, amit a
helyi szabályozásnál figyelembe kell venni. Cél a magasabb szintű jogszabállyal való összhang
megteremtése, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek
való megfelelés.
A rendelet módosítás elmaradása esetén várható következmények:
A térítési díjak változatlanul hagyása esetén nem biztosítható a jogszabályok által előírt
egészséges étrend összeállítása, az egészséges étkeztetés.
A rendelet megalkotásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.

(TERVEZET)
Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
az intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló 3/2018. (III. 29.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. § (2) bekezdés f) pontjában, 92/B. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.13. §
(1) bekezdés 8. és 8.a. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, Bácsalmás Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2.h)
pontjában, a 3.1. k) pontjában, valamint a 2.b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében
eljáró Humánpolitikai Bizottság, Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének az intézményekben alkalmazandó
térítési díjakról szóló 3/2018.(III.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet
lép.
2. §
Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

Németh Balázs
polgármester

Patocskai Ibolya
jegyző

Záradék:
Megalkotta Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. szeptember 27-én
tartott ülésén.
Kihirdetve: Bácsalmás, 2022. szeptember 28-án.

Patocskai Ibolya
jegyző
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1. melléklet a 13/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 3/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

Szociális szolgáltatások intézményi térítési díja
A
1

B
Intézményi
térítési díj

Ellátás megnevezése

1. Szociális étkeztetés
a) az étel lakásra történő szállítása nélkül
3
(Az Szt. 115. § (1) bek. alapján önköltség:
1475 Ft/ellátási nap)
b) az étel lakásra történő szállításával
(Az Szt. 115. § (1) bek. alapján 1865 Ft/ ellátási
4
nap, melyből a kiszállítás önköltsége:
390 Ft/ellátási nap)
5 2. Házi segítségnyújtás
szociális segítés, személyi gondozás
6
(Az Szt. 115. § (1) bekezdése alapján: 1555 Ft/óra)
7 3. Nappali szociális ellátás
a) étkeztetés igénybevétele nélkül
8
(Az Szt. 115. § (1) bekezdése alapján:
2190 Ft/ ellátási nap)
b) Az ellátás igénybevétele étkeztetéssel
9
(Az Szt. 115. § (1) bekezdése alapján:
3665 Ft/ellátási nap)
4. Támogató Szolgálat
10
(Az Szt. 115. § (1) bekezdése alapján a maximális
intézménytérítési díj: 5590 Ft/feladategység)
a) Szállítás
aa) szociális rászorultság esetén
11
ab) szociálisan nem rászorult esetén
(Az Szt. 115. § (1) bekezdése alapján 1120 Ft/km)
b) Személyi segítés
ba) szociális rászorultság esetén
bb) szociálisan nem rászorult esetén
(Az Szt. 115. § (1) bekezdése alapján:
12
5590 Ft/feladategység)
1 feladategység szociálisan rászoruló fogyatékos
esetében 60 perc, 1 feladategység halmozottan
fogyatékos személy esetében 40 perc)
2

820 Ft/ ellátási nap
1055 Ft/ellátási nap
(235 Ft/ellátási nap)

350 Ft/óra

0 Ft/ellátási nap
820 Ft/ellátási nap
alábbiak szerint:
4/a., 4/b.
100 Ft/km
325 Ft/km
325 Ft/óra
1510 Ft/óra

„

2

Általános indokolás
Bácsalmás város Képviselő-testülete az intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló
3/2018. (III. 29.) önkormányzati rendeletet 2022-ben módosította. A jogszabályi előírásoknak
megfelelően az önkormányzat az intézményi térítési díjakat évente felülvizsgálja és szükség
esetén a rendeletet módosítja.
A nyersanyag költség és az önköltség emelkedése, valamint a jövedelmi viszonyok változása
indokolttá teszi a szociális szolgáltatás intézményi térítési díjainak emelését, amely feltétele a
megfelelő szolgáltatás biztosításának.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet 2. mellékletére tesz javaslatot.
A 2. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

3

3. melléklet

Szociális szolgáltatások hatályos intézményi térítési díja
A
1

Ellátás megnevezése

1. Szociális étkeztetés
a) az étel lakásra történő szállítása nélkül
3
(Az Szt. 115. § (1) bek. alapján önköltség:
1200 Ft/ellátási nap)
b) az étel lakásra történő szállításával
(Az Szt. 115. § (1) bek. alapján 1480 Ft/ ellátási
4
nap, melyből a kiszállítás önköltsége:
280 Ft/ellátási nap)
5 2. Házi segítségnyújtás
szociális segítés, személyi gondozás
6
(Az Szt. 115. § (1) bekezdése alapján: 1585 Ft/óra)
7 3. Nappali szociális ellátás
a) étkeztetés igénybevétele nélkül
8
(Az Szt. 115. § (1) bekezdése alapján:
1495 Ft/ellátási nap)
b) Az ellátás igénybevétele étkeztetéssel
9
(Az Szt. 115. § (1) bekezdése alapján:
2695 Ft/ellátási nap)
4. Támogató Szolgálat
10
(Az Szt. 115. § (1) bekezdése alapján a maximális
intézménytérítési díj: 5185 Ft/feladategység
a) Szállítás
aa) szociális rászorultság esetén
11
ab) szociálisan nem rászorult esetén
(Az Szt. 115. § (1) bekezdése alapján 1035 Ft/km)
b) Személyi segítés
ba) szociális rászorultság esetén
bb) szociálisan nem rászorult esetén
(Az Szt. 115. § (1) bekezdése alapján:
12
5185 Ft/feladategység)
1 feladategység szociálisan rászoruló fogyatékos
esetében 60 perc, 1 feladategység halmozottan
fogyatékos személy esetében 40 perc)

B
Intézményi
térítési díj

2

550 Ft/ellátási nap
720 Ft/ellátási nap
(170 Ft/ellátási nap)

350 Ft/óra

0 Ft/ellátási nap
550 Ft/ellátási nap
alábbiak szerint:
4/a., 4/b.
90 Ft/km
300 Ft/ km
300 Ft/óra
1400Ft/ óra

