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Elıterjesztés 
Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás  

Társulási Tanácsának 2016. február 18-i ülésére 
 

Tárgy: Elızetes véleményezés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) 
önkormányzati rendelet módosításához   
 
Ikt.sz: LMKOH/514/8/2016.    
 
Tisztelt Társulási Tanács! 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Szoc.tv.) 92. § (1)-(2) bekezdése szerint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokért (nappali ellátás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) térítési díjat kell fizetni. 
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjai (intézményi térítési 
díj) évente felülvizsgálatra kerülnek.  

A Szoc. tv. 115. § (1)-(2) bekezdése a következık szerint rendelkezik: „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 korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is 
szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös 
költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. 

(2) A kötelezett által fizetendı térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az 
intézményvezetı konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylıt a megállapodás 
megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi 
térítési díj összegét.” 
 
Az elıterjesztés 1. mellékletében megfogalmazott rendelet-tervezet a szociálisan rászorult 
személyek által fizetendı térítési díjra tartalmaz javaslatot. 

 
A korábbi években határozatban került megállapításra a szociálisan nem rászorult 
személyek által fizetendı térítési díj összege, ezt azonban a Szoc tv. 59/A. §-a alapján csak a 
jelzırendszeres házi segítségnyújtás ellátásának esetére kellett meghatározni. Tekintettel arra, 
hogy a jelzırendszeres házi segítségnyújtás ellátása az Intézménynél 2015. december 31. 
napjával megszőnt, így errıl döntést sem kell hozni.   

A jelzırendszeres házi segítségnyújtás megszüntetésével szükséges azt a rendelet 2. § (1) e) 
pontjában törölni.  

 
A díjakra vonatkozó árajánlatok/javaslatok: 
Tengölics Judit az IGSZ vezetıje tájékoztatásában leírta, hogy az élelmiszer nyersanyag 
beszerzésre a közbeszerzési eljárás most van folyamatban, annak lezárulásáig az étkeztetés 
ellenértékén nem kívánnak változtatni. Az új szállítási szerzıdések megkötésének várható 
ideje 2016. július 1. és ezt követıen, az új beszerzési árak függvényében felül kell vizsgálni 
az önköltséget. (elıterjesztés 2. melléklete) 
A pénzügyi irodavezetı tájékoztatásában nem javasolta a nappali ellátás és a házi 
segítségnyújtás óradíjainak megváltoztatását, tekintettel arra, hogy  sem az igénybevevıi 
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létszám, sem az állami normatíva jelentısen nem változott. A házi segítségnyújtás két 
alaptípusának óradíjbeli megkülönböztetését egy év közbeni felülvizsgálat, vagy a jövı évi 
meghatározás tudná majd megalapozott számítással alátámasztani. (elıterjesztés 3. 
melléklete) 
A Mizse Gastro által biztosított étkezés díja az elmúlt évben 465.- Ft+ÁFA volt kiszállítással 
együtt.  
Az idei évre  adott árajánlat alapján 495.- Ft+ÁFA kerülne meghatározásra mely nem 
tartalmazza a kiszállítás díját, amely 40.- Ft+ÁFA összegben kerülne meghatározásra. 
(elıterjesztés 4. melléklete) 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) 
kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) határozza meg a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátásokért és szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak megállapításának 
szabályait, melynek rendelkezései alapján a Rendelet 1. melléklete a belsı tartalmában az 
alábbiak szerint változik: 
- Nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön kell meghatározni  

a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevıkre, illetve 
b) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevıkre. 
(A nappali ellátáshoz kapcsolódó étkeztetést az IGSZ biztosítja.) 
Az intézményi térítési díjat étkeztetés esetén is ellátási napra és nappali ellátás esetén is 
ellátási napra kell megállapítani. 

 - A szociális étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a 
helyszínen fogyasztják el, vagy az igénybevétel helyére szállítják. 

   Külön jelenik meg tehát az étel díja (kiszállítás nélkül) és külön a kiszállítás díja.  
   (A szociális étkeztetés a Mizse-Gastro Kft. végzi.)   
Az intézményi térítési díjat étkeztetés esetén ellátási napra kell meghatározni. Ha az étel 
lakásra történı kiszállítása közös háztartásban élı személyek részére történik, a kiszállításért 
fizetendı személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani, így célszerő a 
kiszállítás díját háztartásra meghatározni. 
- A házi segítségnyújtáson belül 2016. január 1. napjától két szolgáltatási alaptípus került 

megkülönböztetésre a nyújtott tevékenységek mentén: a szociális segítés és a személyi 
gondozás.   

A szociális segítés az alacsonyszintő szükséglet kielégítését szolgáló, szakképzettség nélkül 
ellátható tevékenységeket öleli fel, míg a személyi gondozás keretében „intenzív” 
szükségletet kielégítı gondozási tevékenységek és az ápolói kompetenciának megfelelı 
ápolási feladatok végezhetıek a megfelelı szociális vagy egészségügyi szakképesítés 
birtokában. 
A kormányrendelet értelmében a házi segítségnyújtás térítési a szociális segítés és a személyi 
gondozás térítési díjából tevıdik össze. Az intézményi térítési díjat szociális segítésre vagy 
személyi gondozásra vonatkozó – gondozási órára kell meghatározni. Meghatározható tehát a 
két szolgáltatásra két különbözı óradíj is, de azt sem zárja ki semmi - tekintve az ellátást 
végzık magas kvalitását és végzettségét is,- hogy a két szolgáltatás azonos óradíjban 
kerüljön meghatározásra.  
 

A Kormányrendelet 3. § (4) bekezdése értelmében az intézményi térítési díjat és a személyi 
térítési díjat az 1 és 2 forintos címlető érmék bevonása következtében szükséges kerekítés 
szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelı módon kerekítve kell 
meghatározni.  
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A törvényi szabályozás szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról  ha a fenntartó önkormányzati társulás, 
akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási 
megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. 
 
A Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
társulási megállapodásának VII. fejezet 9. a) pontja értelmében „a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díj mértékérıl szóló rendelet 
megalkotására Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jogosult, azzal, hogy 
annak elfogadásához a Társulási Tanács elızetes véleményezése szükséges”.  
 
Fenti megállapodás VII. fejezet 9. b) pontja értelmében a személyi térítési díj elengedésének, 
vagy csökkentésének feltételeit a társult önkormányzatok önállóan szabályozzák. A tagok a 
személyi térítési díj elengedésének, vagy csökkentésének következtében kiesı intézményi 
bevételt évente egy alakalommal a tárgyévet követı január 20. napjáig a társulásnak 
megfizeti.   
 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a az alábbiakról 
rendelkezik: „Fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bıvítı, a 
fizetési kötelezettség terhét növelı, a kedvezményt, mentességet megszüntetı vagy korlátozó 
jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.” Erre 
tekintettel a rendelet hatályba lépésének javasolt idıpontja 2016. április 1. napja.  
 
 

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a T. Társulási –tanács elé: 

I.  Határozat-tervezet 

…/2016. (…) TH. 

Elızetes véleményezés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) 
önkormányzati rendelet módosításához 
 

Határozat 
 
Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanácsa Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati 
rendeletének módosítását elızetesen véleményezte és annak módosításával az elıterjesztés 1. 
mellékletében foglaltak szerint egyetért. 
Felelıs: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa 
Határid ı: 2016. február 18. 
. 
 
Lajosmizse, 2016. február 11. 

                                    
               Basky András sk. 
                                                                          Társulási Tanács Elnöke                                                    
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Elızetes hatásvizsgálat az elıterjesztés 1. mellékletéhez 
 

Elızetes hatásvizsgálat Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
…/2016. (…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról  szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításához.   

 
A tervezett jogszabály jelentısnek ítélt hatásai: 
 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
 

Az alapszolgáltatási formák közül az étkeztetést és a házi segítségnyújtást igénybevevık 
száma a legmagasabb, melynek hátterében a gazdasági és társadalmi változások állnak.  
A szociálisan rászorult személyek által fizetendı intézményi térítési díjak az elmúlt évhez 
képest csak a szociális étkeztetés vonatkozásában emelkedne csekély mértékben.   

 
2. Környezeti és egészségi következményei: 

A térítési díjakhoz kapcsolódó kedvezmények megállapítása továbbra is célszerő a 
rendeletben, mert annak elmaradása esetén, amennyiben az ellátást kevesebben veszik 
igénybe, az ellátástól elesık egészségromlása várható.  

 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  

Nem mérhetı hatás 
 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény határozza meg az 
önkormányzat kötelezıen ellátandó feladatainak körét.  Lajosmizse Város területén a szociális 
szolgáltatások rendszere kiépült, az azokhoz való hozzáférés a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó 
Társulás (továbbiakban: Társulás) által fenntartott Egészségügyi Intézmény útján biztosított. 
Lajosmizse Város Önkormányzata – mint Társulás által kijelölt Önkormányzat – a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról köteles rendeletet 
alkotni. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás társulási megállapodásában Lajosmizse Város Önkormányzatát, mint székhely-
önkormányzatot bízta meg a rendeletalkotással. A rendeletalkotás elmaradása esetén az 
önkormányzat mulasztásos törvénysértést követne el.  
 

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

 
A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.  
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Elıterjesztés 1. melléklete  
 

Rendelet-tervezet 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2016. (…) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. 

(V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 92. § (2) bekezdés f) pontjában  kapott 
felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 
11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenırzı Bizottság véleményének kikérésével,  a 
Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
társulási megállapodása VII. fejezet 9. a) pontjában biztosított véleményezés jogkörében 
eljáró Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa elızetes véleményének 
kikérésével a következıket rendeli el:  
 
 

1. § 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  

 
 

2. § 
 

(2) Hatályát veszti a rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja. 
 
 

(1) Ez a rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követı napon 
hatályát veszti. 

 
 
Basky András        dr. Balogh László 
 polgármester       jegyzı  

        
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: ……………... 
 
        dr. Balogh László    
                        jegyzı  
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1. melléklet …………./2016. (…………...) önkormányzati rendelethez 

 
„ 1. melléklet a 15/2011.(V.20.) önkormányzati rendelethez”  
 
 
1. A szociálisan rászorult személyek által fizetendı intézményi térítési díjak ÁFA nélkül 
 

1.1. A nappali ellátásért fizetendı intézményi térítési díj  
1.1.1. Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátásért fizetendı 

intézményi térítési díj 1.675,- Ft/fı/nap 

 1.1.2. Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátás keretében igénybe vett 

étkezésért fizetendı intézményi térítési díj 455,- Ft/fı/nap 

1.2. A szociális étkezésért fizetendı intézményi térítési díj 

1.2.1. Az ebéd egy adagra jutó intézményi térítési díja 495,- Ft/fı/nap  

1.2.2. Az ebéd szállítási díja 40,- Ft/háztartás/nap  

1.3. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja  

1.3.1. szociális segítés esetén 925,- Ft/fı/óra 

1.3.2. személyi gondozás esetén 925,- Ft/fı/óra 

1.4. Az 1.1.2. és 1.2.1. pontban meghatározott intézményi térítési díj megegyezik a 
nyersanyag értékével. 

 
 

2. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem alábbiakban meghatározott 
százalékát: 
 
2.1. étkeztetés        

2.1.1 helyszínen történı fogyasztás esetén 20 % 
2.1.2  az igénybevétel helyére történı szállítással 30 % 

2.2. házi segítségnyújtás       20 % 
2.3. házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak   30 % 
2.4. Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátás 3 % 
2.5. Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátás mellett 
    étkeztetést is biztosítanak       23 % 
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Elıterjesztés 2. melléklete 
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Elıterjesztés 3. melléklete 
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Elıterjesztés  4. melléklete 
 
 
 
 

 


