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Általános indokolás: 
 
 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályait, azok igénybevételének rendjét, 
valamint a fizetendő térítési díjakat az önkormányzat a 14/2013. (VI. 24.) rendeletében 
határozza meg. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételéért 
térítési díjat kell fizetni. 
 
Az intézményi térítési díj meghatározása során figyelembe kell venni a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc. tv.), a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezéseit, 
valamint a részletes szabályokat tartalmazó 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletet és a 
29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletet. 
 
A Szoc. tv. 2015. január 1-jén hatályba lépett módosulása következtében a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjak 
megállapításának szabályai a korábbi évekhez képest lényeges változáson estek át. 
 
A korábbi években az intézményi térítési díj összege a szolgáltatási önköltség és a központi 
költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének különbözete 
volt.  
A jogszabályi változás következtében a jelenleg hatályban lévő szabályozás szerint az 
intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokért fizetendő intézményi térítési díj 
megállapításának szabályai a korábbi évekhez képest nem változtak.  
Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló 
törvényben biztosított támogatás különbözete. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjak kiszámítása 
a fent nevezett jogszabályok által részletesen meghatározott eljárás szerint történik.  
 
Részletes indokolás 
 

1. § Az intézmény vezetője az előterjesztéshez csatolt melléklet szerint elvégezte az 
intézményi térítési díjak megállapításához szükséges számításokat. 

 
 
Pásztó, 2015. március 20. 
 
 
 
 
 
 

     Bartus László 
                 osztályvezető 

 



Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2015. (………….)  
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,  

azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló  
14/2013. (VI. 24.) rendelet módosításáról 

 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

 
1. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről 

és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013. (VI. 24.) rendelet 
melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 

 
 

2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 

Dömsödi Gábor 
polgármester 

Dr. Sándor Balázs 
jegyző 

 
 
 



nap/felnőtt nap/gyermek Ft/nap Ft/hó nap/felnőtt nap/gyermek

25.000 Ft-ig 300 Ft 150 Ft 300 Ft 150 Ft

25.001-50.000 Ft között 400 Ft 200 Ft 400 Ft 200 Ft

50.000 Ft felett 500 Ft 250 Ft 500 Ft 250 Ft

1.251 Ft 37.539 Ft

 Családok Átmeneti Otthona
2015. évi intézményi térítési díjai

A családban egy főre jutó havi 
nettó átlagkereset esetén

Jelenlegi
 térítési díj

2015. évi
számított intézményi térítési díj

2015. évi 
javasolt intézményi térítés díj



Ft/óra Ft/nap Ft/hó Ft/óra Ft/nap Ft/hó

515 Ft _ 588 Ft _ _ 540 Ft _

110 Ft _ 208 Ft _ _ 110 Ft _

2. Házi segítségnyújtás 100 Ft/óra 783 Ft _ _ 100 Ft _ _

3. Jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás

35 Ft/nap
1.050 Ft/hó _ 39 Ft _ _ 35 Ft 1.050 Ft

4. Időskorúak
nappali ellátása _ _ 998 Ft _ _ _ _

5. Demens betegek
nappali ellátása _ _ 136 Ft _ _ _ _

6. Idősek Otthona 2.540 Ft/nap
76.200 Ft/hó _ 2.845 Ft 85.359 Ft _ 2.845 Ft 85.350 Ft

 Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
2015. évi intézményi térítési díjai

Személyes 
gondoskodást

nyújtó szociális ellátások

1. Szociális étkeztetés

Szállítási költség

Jelenlegi
 térítési díj

2015. évi
számított intézményi térítési díj

2015. évi 
javasolt intézményi térítés díj



Ft/óra Ft/nap Ft/hó

1. Szociális étkeztetés _ 540 Ft _

Szállítási költség _ 110 Ft _

2. Házi segítségnyújtás 100 Ft _ _

3. Jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás _ 35 Ft 1.050 Ft

4. Időskorúak
nappali ellátása _ _ _

5. Demens betegek
nappali ellátása
(csak étkeztetés)

_ 540 Ft _

6. Idősek Otthona _ 2.845 Ft 85.350 Ft

A családban egy főre jutó
havi nettó átlagkereset esetén

Személyi térítési díj
nap/felnőtt

Személyi térítési díj
nap/gyermek

25.000 Ft-ig 300 Ft 150 Ft

25.001-50.000 Ft között 400 Ft 200 Ft

50.000 Ft felett 500 Ft 250 Ft

7. Családok
Átmeneti Otthona

Melléklet

Személyes 
gondoskodást 

nyújtó ellátások

2015. évi
intézményi térítési díj



Előzetes hatástanulmány 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő 

térítési díjak megállapításáról szóló rendeletéhez 
 

 
 

1. Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet igazodik a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc. tv.) 115. §-ában foglalt 
szabályozásához. 
 
2. Költségvetési hatása: A számított térítési díj a 2014-es évhez képest a szociális étkeztetésnél 
0,5%-kal, az idősek nappali ellátásánál 13%-kal, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
vonatkozásában pedig 16%-kal csökkent, míg a házi segítségnyújtásnál és az idősek otthonánál 
10-10%-kal emelkedett. A demens személyek nappali ellátása vonatkozásában 2014. évben a 
számított térítési díj 0 Ft volt 2015. évben pedig 136 Ft. 
 
A javasolt térítési díjak mértéke a 2014. évi térítési díjakhoz képest két ellátásnál, a szociális 
étkeztetésnél és az Idősek Otthona ellátásnál emelkedik. Az étkeztetés esetében 4,85%-kal, az 
Idősek Otthona esetében 12%-kal. A többi ellátás vonatkozásában nem változik. 
 

Szociális étkeztetés:  
A szociális étkeztetést az étel elvitelének lehetővé tételével, a helyben fogyasztás 
biztosításával, illetve szükség esetén lakásra szállítással kell biztosítani.  
A szociális étkezetés önköltség  számításánál  figyelembe vettük a klubokban feladatot ellátó 
gépkocsik üzemeltetési kiadásainak egy részét (a gépkocsik egyrészt a klub tagokat szállítják 
az intézménybe, másrészt közreműködnek az ebéd szállításban) Tehát az étkeztetés 
önköltsége tartalmazza a vásárolt élelem beszerzési árát, a szállítás költségeinek arányos 
részét és az étkeztetéssel foglalkozó alkalmazott bérét   és klubos rezsiköltségek étkeztetéssel 
kapcsolatos részét. Az étkeztetés területén a kiadások növekedésével arányos 5%-os  mértékű 
térítési díj emelést javasoltunk. Egyrészt az étkeztetés ára már így is közelít a piaci árhoz, 
másrészt a nyugdíjak emelése az 5%-ot sem érte el, ezért nem javasoltunk nagyobb mértékű 
emelést. 
Házi segítségnyújtás: 
A házi segítségnyújtás kötelező önkormányzati feladat. 
A szolgáltatás vonatkozásában azért nem javasoltunk díj emelést, mert az ellátás iráni igényt  
csökkentené. A szolgáltatást az ellátottak számának növelésével lehetne gazdaságosabbá 
tenni, ezért erre kell törekedni. 
Idősek nappali ellátása és demens személyek nappali ellátása: 
Kötelező önkormányzati feladat. A klubokba járó ellátottak jelenleg csak az étkeztetésért 
fizetnek térítési díjat. A klub egyéb szolgáltatásaiért azért nem javasoljuk, hogy térítési díjat 
kelljen fizetni, mert az rontaná a klubok kihasználtságát, ezáltal csökkentené az állami 
támogatás mértékét és még több önkormányzati támogatást igényelne, mivel a tárgyi és 
személyi feltételeket a férőhely számhoz kell igazítani. 
Családok Átmeneti Otthona:  
A javasolt térítési díj táblázat 2014-ben került bevezetésre. A differenciált térítési díj 
bevezetésének szükségességét az indokolta, hogy az intézményben lévő családok magasabb 
térítési díjat nem képesek megfizetni. Ezt bizonyítja az előző években keletkezett díjhátralék.   
 
 



Idősek Otthona:  
Az intézmény költségvetésének egyeztetése során az önkormányzati támogatás mértéke 3,5 M 
Ft-ra csökkent. A hiányzó támogatást a térítési díj emelésével lehet csak kompenzálni. A 
térítési díj 12%-os tervezett növekedését egyrészt az önkormányzati támogatás csökkenése, 
másrészt a vásárolt étkeztetés költségeinek (jogszabályi változás miatti) jelentős növekedése 
okozza.  
   
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 
A szolgáltatás összesen 165 e Ft önkormányzati saját forrást igényel.  A szolgáltatásért térítési 
díjat kizárólag a pásztói lakosok fizetnek, mivel a többi településen a készenlétet a 
hozzátartozók biztosítják. 

 
 
3. A jogszabály környezeti és egészségi következményei: 
A rendeletnek környezet és egészségi következményei nincsenek. 
 
4. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
A jogszabály az eddigiektől eltérő adminisztratív terheket nem ró a végrehajtókra. 
 
5. A jogszabály megalkotásának, módosításának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 
A térítési díj tárgyév április 1-jéig történő megállapítására a Szoc. törvény 115. §-a kötelez.  
 
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
 feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához, végrehajtásához szükséges tárgyi, személyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 

 
 

Pásztó, 2015. március 20. 
 
 
 
 
        Bartus László 
                   osztályvezető 
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