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Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,  azok igénybevételéről,  valamint  a fizetendő
térítési  díjakról  rendeletet alkot a  szociális  igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló 1993. évi  III. törvény  (A
továbbiakban Szt.) a  92. § (1)  bekezdése a) pontja  felhatalmazza az önkormányzatokat arra, hogy   személyes
gondoskodást  nyújtó  ellátásokról,  azok  igénybevételéről,  valamint  a  fizetendő  térítési  díjakról  a  fenntartó
önkormányzat,  b) pontja pedig,  ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban megjelölt
székhely  szerinti  települési  önkormányzatot  a  társulási  megállapodásban  meghatározottak  szerint   rendeletet
megalkotására.

A  Lesencéktől  a  Balatonig  kistérség  települései  a  „Lesencéktől  a  Balatonig”  Szociális  és  Gyermekjóléti
Alapszolgáltatóm  Társulás  keretében  gondoskodnak  az  egyes  szociális  alapellátási  feladatokról.  A  társulási
megállapodásban a társult önkormányzatok  Nemesvita község Önkormányzata Képviselő-testületét hatalmazták fel
a rendelet megalkotására a megállapodás  4.4. pontjában.

Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat   rendeletben szabályozza

a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit;
b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját;
c) azt, hogy az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani;
d) azt, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás;
e) az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait;
f) a  személyes  gondoskodásért  fizetendő  térítési  díjak  mértékét,  a  fizetésre  kötelezettek  körét,  a  térítési  díj

csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait;
g)  az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodással összefüggő kérdéseket.

A  szolgáltatási  önköltséget  a  tárgyévre  tervezett  adatok  alapján,  a  tárgyév  április  1-jéig  kell  megállapítani.  A
szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.
A szolgáltatási önköltség  év közben egy alkalommal korrigálható ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. Ha a 
szolgáltatás az előző évben nem működött, az önköltségszámítás alapjául a tárgyévre tervezett költségeket kell 
figyelembe venni.

Az Szt. meghatározza a  térítésmentesen biztosított szolgáltatások körét. Ez az együttműködő önkormányzatok
által  fenntartott  intézmény  esetében  egy  törvényi  feltételt  jelent:   aki  jövedelemmel  nem rendelkezik.  A  kör  az
önkormányzatok teherbíró képességének megfelelően bővíthető.

Az  intézményi  térítési  díjat  integrált  intézmény  esetében  is  szolgáltatásonként  kell  meghatározni,  a  közös
költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával.  
A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét
összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja. Az
önkormányzati fenntartó a személyi térítési díjat határozattal is megállapíthatja. A személyi térítési díj nem haladhatja
meg az intézményi térítési díj összegét. Ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív számot, a
személyi térítési díj összege nulla.

A  személyi  térítési  díj  összege  -  önkormányzati  intézmény  esetén  -  a  fenntartó  rendeletében  foglaltak  szerint
csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.

Valamennyi  intézményi  térítési  díj  megállapítása  során  tekintettel  kell  lenni  egyrészt  az  Szt.  törvény  115.  §  (1)

bekezdésében  rögzített  szabályozásra,  mely  szerint  „az  intézményi  térítési  díj  összege  nem haladhatja  meg  a

szolgáltatási  önköltséget”,  másrészt  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  ellátások  térítési  díjáról  szóló



29/1993.  (II.  17.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban:  Kormányrendelet)  3.  §  (4)  bekezdésére,  mely  szerint  „az

intézményi  térítési  díjat  és  a  személyi  térítési  díjat  az  1  és  2  forintos  címletű  érmék  bevonása  következtében

szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni.”

A kerekítés szabálya a következő:

a) 0,01 forinttól 2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0;

b) a 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5;

c) az 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5;

d) a 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0

forintra végződő összegre kell kerekíteni.

A szociális étkezés    intézményi térítési díj  számítása a következő adatok figyelembevételével történt:

állami támogatás egy ételadagra jutó összege 243 Ft.
a b c

1 Szociális étkezési hely   
megnevezése

Beszerzési ár
(bruttó)

Szolgálat
működési kiadása
egy ebédre vetítve
(bruttó összegben

Házhoz szállítás
címenként

Térítési
díj(házhoz

szállítás nélkül)
(bruttó)

nettó
térítési díj 

2 Balatonederics 700 127 100 584 460
3 Nemesvita 700 127 +50 634 500
4 Lesencetomaj 750 127 100 634 500
5 Lesencefalu 750 127 + 50 684 538
6 Lesenceistvánd 127 100

Uzsa 127
8 Szigliget 127 100
9 Hegymagas 127 -

A házi segítség nyújtás keretében biztosított szociális segítés és személyi gondozás szolgáltatási önköltsége 1.098 
Ft/óra, melyből az előzetes egyeztetés alapján az intézményi térítési díj összegét 

a) szociális segítés esetében 1.000 Ft/óra díjban
b) személyi gondozás esetében 1.100 Ft/ óra díjban

javasolták a fenntartó önkormányzatok az egyeztetés során megállapítani.

A megállapított személyi térítési díj  összege kérelemre a rendeletben meghatározott esetekben csökkenthető.

 
Nemesvita,   2017. január 19.

Nagyné Simon Margit
Körjegyző 


