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Előterjesztés 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás  

Társulási Tanácsának 2015. február 18-i ülésére 
 

Tárgy: Előzetes véleményezés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) 
önkormányzati rendelet módosításához   
 
Ikt.sz: LMKOH/15/4/2015.    
 
Tisztelt Társulási Tanács! 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) 
bekezdése szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért ( nappali ellátás, szociális 
étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) térítési díjat kell fizetni. 
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjai (intézményi térítési 
díj) évente felülvizsgálatra kerülnek.  
A törvény egyúttal rögzíti a 116. § (2) bekezdésében, hogy a szociálisan nem rászorult 
személyek esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg. Ebben az 
esetben a térítési díj megállapítása különválik a szociális ellátásoktól, tekintettel arra, hogy a 
nem rászorult személyek piaci alapon vehetik igénybe az egyes ellátásokat. Ezen okból 
kifolyólag a vonatkozó térítési díjak nem a Lajosmizse Város Önkormányzata által 
megalkotandó önkormányzati rendeletben, hanem a Társulási Tanács, mint fenntartó által 
külön határozatban kerül szabályozásra.  
Az intézményi térítési díjak megállapítása után az ellátottak által fizetendő személyi térítési 
díjakat az intézményvezetők állapítják meg. 
Az előterjesztés 1. mellékletében megfogalmazott rendelet-tervezet a szociálisan rászorult 
személyekre nézve, a II. határozat–tervezet a szociálisan nem rászorult személyek által 
fizetendő térítési díjra tartalmaz javaslatot. 
 
Az intézményi térítési díjak az ÁFA nélküli díjakat jelentik, a személyi térítési díjakat az 
intézményvezetők állapítják meg.   
 
A törvényi szabályozás szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról - amennyiben a fenntartó 
önkormányzati társulás, - a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat 
alkotja meg a társulási megállapodásban meghatározottak szerinti rendeletet.  
 
A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
társulási megállapodásának VII. fejezet 9. a) pontja értelmében „a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díj mértékéről szóló rendelet 
megalkotására Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult, azzal, hogy 
annak elfogadásához a Társulási Tanács előzetes 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 kieső intézményi 
bevételt évente egy alakalommal a tárgyévet követő január 20. napjáig a társulásnak 
megfizeti.   
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Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a az alábbiakról 
rendelkezik: „Fizetési 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.” Erre 
tekintettel a rendelet hatályba lépésének javasolt időpontja 2015. április 1. napja.  
 
Az előterjesztés 2. melléklete az IGSZ vezető javaslata az étkezési díjakra, valamint a 
Pénzügyi Iroda egyéb ellátási díjaira tett javaslata. 
 

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

I. Határozat-tervezet 

…/2015. (…) TH. 

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

Határozat 
 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanácsa Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati 
rendeletének módosítását  előzetesen véleményezte és annak módosításával az előterjesztés 1. 
mellékletében foglaltak szerint egyetért. 
Felelős: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa 
Határidő: 2015. február 18. 
. 

II. Határozat-tervezet 

…/2015. (…) TH. 

A szociálisan nem rászorult személyek  
által fizetendő intézményi térítési díjak mértéke  
2015. április 1-től  
 
1) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 

Társulási Tanácsa a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 116. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a szociálisan nem rászorult személyek 
által – a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díj összegét 100,- 
Ft/fő/napban állapítja meg.  

2) Az ellátásért fizetett személyi térítési díj nem haladhatja meg az Szt. 116. § (3) bekezdés 
szerinti jövedelem 2 %- át) 

Felelős: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa 
Határidő: 2015. február 18. 
 
Lajosmizse, 2015. február 06. 

                                    
               Basky András sk. 

                                                                          Társulási Tanács Elnöke                                                    
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Előzetes hatásvizsgálat az előterjesztés 1. mellékletéhez 
 

Előzetes hatásvizsgálat Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2015. (…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról  szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításához.   

 
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai: 
 

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

Az alapszolgáltatási formák közül az étkeztetést és a házi segítségnyújtást igénybevevők 
száma a legmagasabb, melynek hátterében a gazdasági és társadalmi változások állnak.  
 
A szociálisan rászorult személyek által fizetendő intézményi térítési díjak alakulása 
 

 2014. évi díjak 2015. évi javaslat az IGSZ és 
KÖH Pénzügyi Iroda 
javaslata alapján 

 
Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés 
a) pontja szerinti nappali  
ellátásért fizetendő 
intézményi térítési díj  

1.655.- Ft/fő/nap  1.675,- Ft/fő/nap 

Az étkezésért fizetendő 
intézményi térítési díj 

  

Az ebéd egy adagra jutó 
intézményi térítési díja 
helyszínen történő fogyasztás 
esetén  

335.- Ft/fő/nap 335,- Ft/fő/nap 

Az ebéd egy adagra jutó 
intézményi térítési díja az 
igénybevétel helyére történő 
szállítással  

455.- Ft/fő/nap 455,- Ft/fő/nap 

A házi segítségnyújtás 
intézményi térítési díja 

890.- Ft/fő/óra 925,- Ft/fő/óra 

A jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás intézményi 
térítési díja 

95.- Ft/fő/nap 100,- Ft/fő/nap 

Az intézményi térítési díjak ÁFA nélküli díjat jelentenek. 
 
2. Környezeti és egészségi következményei: 

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

 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  

Nem mérhető hatás 
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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 kötelezően ellátandó feladatainak körét.  Lajosmizse Város területén a szociális 
szolgáltatások rendszere kiépült, az azokhoz való hozzáférés az önkormányzati fenntartású 
intézménnyel kötött ellátási szerződésekkel biztosított. A helyi önkormányzat az általa 
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról 
köteles rendeletet alkotni. Lajosmizse és Felsőlajos 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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Előterjesztés 1. melléklete  
 
 

Rendelet-tervezet 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. 

(V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-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 Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével,  a 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
társulási megállapodása VII. fejezet 9. a) pontjában biztosított véleményezés jogkörében 
eljáró Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa előzetes véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el:  
 
 

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

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

 
 

2. § 
 

(1) Ez a rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 

 
 
Basky András        dr. Balogh László 
 polgármester       jegyző  

        
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: ……………... 
 
        dr. Balogh László    
                        jegyző  

 
 
 
 
 

 



 7

 
1. melléklet …………./2015. (…………...) önkormányzati rendelethez 

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

1.1. Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátásért fizetendő intézményi 
térítési díj 1.675,- Ft/fő/nap 

 
1.2. Az étkezésért fizetendő intézményi térítési díj 

1.2.1. Az ebéd egy adagra jutó intézményi térítési díja helyszínen történő fogyasztás 
esetén 335,- Ft/fő/nap  
1.2.2. Az ebéd egy adagra jutó intézményi térítési díja az igénybevétel helyére történő 
szállítással 455,- Ft/fő/nap 

 
1.3. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 925,- Ft/fő/óra 

 
1.4.  A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 100,- Ft/fő/nap 

 

 
 

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

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

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