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E L Ő T E R J E SZ T É S 

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 
2015. májusi ülésére 

 
Tárgy: A Társulás fenntartásában lévő szociális intézményekben nyújtott szociális ellátások 2015. évi intézményi 
térítési díjai összegének megállapítása 
 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 

Emlékeztetjük Önöket arra, hogy az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati  Társulást 2013. július 01. 
napjával jogutódlással a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
(továbbiakban: Mötv.) törvény 88. § (1) bekezdése szerint eljárva, 3 település, Csanytelek székhellyel, 
Felgyő és Tömörkény községek önkormányzatai képviselő-testületei alapították.  
 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete minősített többséggel 172/2014. (XII. 18.) 
önkormányzati határozatába foglalta a Társuláshoz való csatlakozási szándékát, melyről írásban 2014. december 
31. napjáig értesítette a Társulás Elnökét.  
 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társuláshoz való csatlakozási szándékát a 
Tagönkormányzatok határozatukba foglalva támogatták, így nem volt akadálya annak, hogy a Társulási 
Tanács 2/2015. (II. 13.) Atmöt határozatába rögzítse a csatlakozás 2015. július 01. napjával való elfogadását 
és felkérje a csatlakozást kimondó önkormányzat képviselőjét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete több döntést is hozott annak érdekében, hogy 
minden akadály elháruljon a Társuláshoz való csatlakozás útjából, így szétválás módszerével egy új 
intézmény alapítását mondta ki az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 2015. április 01. napjával 
való létrehozásával a 46/2015. (III. 5.) önkormányzati határozatában.  
 
Az új intézmény törzskönyvi nyilvántartásba vétele ezzel az időponttal megtörtént a Magyar 
Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága által, így Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-
testületének lehetősége nyílt arra, hogy az önkormányzat kötelező feladataként az Mötv. 13. § (1) 
bekezdés 8. és (8a.) pontjába foglalt szociális- és gyermekjóléti feladatok ellátása jogát átruházza a Társulásra, 
melyet az 56/2015. (III. 19.) önkormányzati határozatába rögzített.  
 
A Társulás Társulási Tanácsa döntése előtt a Tagönkormányzatok tárgyalták és változtatás nélkül 
elfogadták a csatlakozni szándékozó önkormányzat szociális szolgáltatások és ellátások önkormányzati feladatainak, 
benne intézményfenntartói jog gyakorlásának átvételét, így a Társulás Társulási Tanácsa minősített többségi 
döntéssel 10/2015. (III. 26.) Atmöt határozatába foglalta, hogy 2015. július 01. napjával átveszi  az Mötv. 
12. § (2) bekezdésében az átruházás feltételeként megkötött 3 hónappal korábban megtett vállalása 
szerint, az Mötv. 41. § (4) bekezdésében arra jogosított szervként eljárva, a Társulásra átruházott 
feladatok ellátását, melynek érdekében szükséges intézkedések megtételét rendelte el. 
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Az intézkedések közül az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Alapító Okiratának 
módosítása elsődleges a fenntartó változása miatt. Azzal, hogy Csongrád Város Önkormányzata 
csatlakozott szociális intézménye fenntartói jogának átadásával, 2015. 07. 01. napjától, mint Társulási 
intézmény intézményi térítési díja megállapításának joga és kötelezettsége is a székhely település 
önkormányzatának képviselő-testületére hárul, ezért módosul a teljes önkormányzati rendelet.  
 
Ezt követően szükséges új rendeletet alkotni a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátásokról, azok  igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról, mivel a Jat. 8. § (2) 
bekezdése értelmében a rendelet bevezető része nem módosítható.  
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy 2015. 07. 01. napjától az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
fenntartásában a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon és a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ, 
az Esély Szociális és Gyermekvédelmi Alapellátások Központ szociális intézmények működésének biztosítása 
érdekében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Szt.) 92. § (1) bekezdése b) pontját alkalmazva, köteles önkormányzati rendeletben szabályozni a Társulás 
székhely települése önkormányzata képviselő-testülete az Szt. 92. § (2) bekezdésében foglaltak 
szerint: 
 
a) a személyes gondoskodás formáit, 
b) az ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját, 
c) az intézményvezető külön eljárás nélkül nyújtott ellátás meghatározását, 
d) azt, hogy a külön eljárás keretében milyen ellátás nyújtható, 
e) az ellátások megszűnésének eseteit és annak módjait, 
f) a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj 

csökkentésnek és elengedésnek eseteit és módjait, 
g) az intézményvezető és az ellátást igénybevevő között kötendő megállapodással összefüggő kérdéseket. 

 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása értelmében, a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 5. § (1a) bekezdése felhatalmazó rendelkezését alkalmazva, tárgyi 
ellátások igénybevételére vonatkozóan Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2015. 
(II. 26.) önkormányzati rendeletét, mely 2015. április 1. napjától vált hatályossá.  
 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról szóló hatályos 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet helyébe lépő új önkormányzati 
rendelet alkotása azért vált szükségessé, mert 2015. július 01. napjától az Esély Szociális és 
Gyermekvédelmi Alapellátások Központ fenntartója az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati 
Társulás lesz, ami vonatkozásában az Szt. 92/B. § (1) bekezdése a) pontja értelmében a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója konkrét összegben meghatározza az intézményi térítési 
díjat. 
 
Szociális ellátások intézményi térítési díjainak megállapítása jogszabályi háttere áttekintése: 
az Szt. 115. § (1) bekezdése értelmében 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.  
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 2. §  (1) bekezdése értelmében a fenntartó a 
személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért térítési díjat (a továbbiakban: intézményi 
térítési díj) állapít meg, amelyet az Szt.-ben, a fenntartó önkormányzatok rendeletében, valamint az Szt. 
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94/C. §-a, és a 2011. január 1-jét megelőzően hatályos 94/B. § vagy 94/D. §-a szerinti 
megállapodásban (a továbbiakban együtt: megállapodás) foglaltak szerint kell megfizetni.  
 

A 2015. évi intézményi térítési díjaik összegei és az ebből adott kedvezmények bemutatása  
 

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 
       (Székhely: 6647 Csanytelek, Kossuth u. 39.) 

 
Étkeztetés 

 
Ellátási területe: Csanytelek, Felgyő községek közigazgatási területe.  
Csanytelek községben az étkeztetés biztosítása a KÉBSZ Kft. által történik, vonatkozó szerződésben 
foglaltak szerint. 
A szolgáltatás tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott önköltsége: 750.- Ft/ellátási nap/fő. 
Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.  
Az intézményvezető javaslata alapján az intézményi térítési díjat 410.- Ft-ban javasolt megállapítani, 
mely összeg az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza. 
Az étel kiszállításának díja: 200.- Ft/ellátási nap. 
 
Felgyő községben az étkeztetés biztosítása az önkormányzati tulajdonú konyha által történik, mely 
indokolttá teszi, hogy a Felgyő községben igénybevett étkezési szolgáltatás intézményi térítési díja eltérjen a 
Csanyteleki székhelyű Remény Szociális Alapszolgáltató Központ által alkalmazott az étkeztetés igénybevétele után 
felszámított összegétől, tehát alacsonyabb összegben kerüljön meghatározásra. 
Felgyő községben a szolgáltatás tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott önköltsége: 526.- 
Ft/ellátási nap/fő, kerekítve 525.- Ft/ellátási nap/fő.  
Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.  
Az intézményvezető javaslata alapján az intézményi térítési díjat kerekítve 400.- Ft-ban javasolt 
megállapítani, mely összeg az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza. 
Az étel kiszállításának díja: 120.- Ft/ellátási nap. 
 

Házi segítségnyújtás 
 

A szolgáltatás tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott önköltsége: 1470.- Ft/gondozási óra.  
Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.  
Az intézményvezető javaslata alapján az intézményi térítési díj 0.- Ft/gondozási órában javasolt 
meghatározni. 
 

Nappali ellátás-idősek részére 
 

A  Kormányrendelet) 15. § (1) bekezdése értelmében a nappali ellátás esetében, az intézményi térítési 
díjat külön kell meghatározni 
a)  a csak napközbeni tartózkodást igénybevevőkre, 
b)  a napközbeni tartózkodást és az ott étkeztetést igénybevevőkre, ahol az intézményi térítési díj 
megegyezik az a) pont szerint meghatározott és a (2) bekezdés szerinti díj összegével.  

A Kormányrendelet 15. § (2) bekezdése értelmében a nappali ellátás keretében igénybe vett étkeztetés 
személyi térítési díj megállapítására a 9. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadók.  
 
A szolgáltatás tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott önköltsége: 459.- Ft/ellátási nap/fő, 
kerekítve 460.- Ft/ellátási nap/fő. 
Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.  
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Az intézményvezető javaslata alapján az intézményi térítési díj -0.- Ft/ellátási napban javasolt 
megállapítani. 
A nappali ellátást igénybevevők csak az étkeztetésre fizetnek térítési díjat. Az étkeztetést igénybe vevők 
által fizetendő térítési díj összege az étkeztetésnél írtak szerint szabályozandó. 
 

Családsegítés 
 

Az Szt. 115/A. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a családsegítést térítésmentesen kell biztosítani, 
tehát intézményi térítési díj nem állapítható meg. A családsegítés ellátási területe: Felgyő, Tömörkény, 
Csanytelek községek közigazgatási területe. 
 

Gyermekjóléti szolgáltatás 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 149. § értelmében 
a családsegítéssel azonos módon- térítésmentesen – nyújtott szolgáltatás, tehát intézményi térítési díjat 
nem lehet kiszabni. A szolgáltatás ellátási területe: Felgyő, Tömörkény, Csanytelek községek 
közigazgatási területe. 
 

Ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona 
 

Az ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona szolgáltatás tárgyévre tervezett adatai alapján 
meghatározott önköltség összege: 5044.- Ft/ellátási nap /fő, kerekítve 5045.- Ft/ellátási nap/fő. 
Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.  
Az intézményvezető javaslata alapján az intézményi térítési díj a kerekítés szabályait figyelembe véve: 
2.500.- Ft/ellátási nap, 75.000.- Ft/hó/főben javasolt meghatározni. 
A napi térítési díj összegéből a reggeli 152.- Ft, az ebéd 372.- Ft, a  vacsora 152.- Ft. 

 
Az Szt. 117/C. § (1) bekezdése kimondja, hogy 2015. január 01. napjától a tartós bentlakásos intézmény esetén 
– a rehabilitációs intézmény, a hajléktalanok otthona és a rehabilitációs célú lakóotthon kivételével – a 
fenntartó meghatározhatja azokat a férőhelyeket, amelyek betöltése esetén belépési hozzájárulást kell fizetni. 
Tekintettel a szociális intézmények ellátási érdekére, a várakozók számára és az ismert jövedelmi 
viszonyokra, a belépési hozzájárulás bevezetése  - az elvégzett modellezés alapján – vélhetően nem hozná meg az 
intézmények költségvetésében elvárt összeget, viszont a szociálisan rászorulók hátrányos helyzetbe kerülhetnének a jobb 
anyagi körülmények között élőkkel szemben, ami nem felel meg az esélyegyenlőség elvének.  A fentiekre tekintettel 
nem javasoljuk a Társulás fenntartásában lévő szociális intézményekben olyan férőhelyek meghatározását, amely után   
belépési hozzájárulást kellene megállapítani és fizettetni.   
 
 

Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 
(Székhely: Tömörkény,Ifjúság u. 8.) 

 
Étkeztetés 

 
A szolgáltatás tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott önköltsége: 563.- Ft/ellátási nap/fő, 
kerekítve 560.- Ft/ellátási nap/fő. 
Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.  
 
Az intézményvezető javaslata alapján az intézményi térítési díj (áfa nélkül):  325.- Ft. 
 
Az intézményvezető javaslata alapján intézményi térítési díjból javasolt kedvezmény a személyi térítési díj 
megállapítása során: 



 5 

- akinek a rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a tárgyév január elsején érvényben lévő 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét, az intézményi térítési díj 40%-át (a kerekítés 
szabályait figyelembe véve) 130.- Ft-ot köteles fizetni; 

- akinek a rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a tárgyév január elsején érvényben lévő 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 30 %-kal növelt összegét, az intézményi 
térítési díj 50%-át (a kerekítés szabályait figyelembe véve) 165.- Ft-ot köteles fizetni; 

- akinek a rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a tárgyév január elsején érvényben lévő 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50 %-kal növelt összegét, az intézményi 
térítési díj 60%-át (a kerekítés szabályait figyelembe véve) 195.- Ft-ot köteles fizetni; 

- akinek a rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a tárgyév január elsején érvényben lévő 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 70 %-kal növelt összegét, az intézményi 
térítési díj 80%-át (a kerekítés szabályait figyelembe véve) 260.- Ft-ot köteles fizetni, 

mely összeg az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza. 
 

 
Kiszállítás: az étel házhozszállítását kérheti az a mozgásában korlátozott, akinek a háziorvos igazolása 
szerint indokolt, vagy a 70. életévét betöltötte. A szolgáltatásért naponta 150.- Ft-ot kell megtéríteni. 

 
Házi segítségnyújtás 

 
A házi segítségnyújtás szolgáltatás tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott önköltség összege: 
883.- Ft/gondozási óra, kerekítve 885.- Ft. 
Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.  
 
Az intézményvezető javaslata alapján az intézményi térítési díj összegét javasolt: 0.- Ft/gondozási 
órában meghatározni. 
A házi segítségnyújtást az intézmény térítésmentesen nyújtja. 
 

Nappali ellátás-idősek részére 
 

A Kormányrendelet 15. § (1) bekezdése értelmében a nappali ellátás esetében, az intézményi térítési 
díjat külön kell meghatározni 
a)  a csak napközbeni tartózkodást igénybevevőkre, 
b) a napközbeni tartózkodást és az ott étkeztetést igénybevevőkre, ahol az intézményi térítési díj 
megegyezik az a) pont szerint meghatározott és a (2) bekezdés szerinti díj összegével.  
A Kormányrendelet 15. § (2) bekezdése értelmében a nappali ellátás keretében igénybe vett étkeztetés 
személyi térítési díj megállapítására a 9. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadók.  
 
A szociális szolgáltatás - napközbeni tartózkodás- tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott 
önköltsége: 570.- Ft/ellátási nap /fő. 
Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.  
Az intézményvezető javaslata alapján az intézményi térítési díj összegét javasolt 0.- Ft/ellátási 
napban meghatározni.   
A szociális szolgáltatást igénybevevők csak az étkeztetés igénybe vétele után  fizetnek térítési díjat. Az 
étkeztetést igénybe vevők térítési díja az étkeztetésnél felsoroltak szerint állapítható meg. 
 

Ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona 
 
Az elmúlt évektől eltérően nem lehetséges külön átlagos szintű és demens betegek vonatkozásában 
intézményi térítési díjat megállapítani ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos intézményben, mivel a 
2015. évi költségvetési törvény az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok 
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támogatását nevesíti, amely a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók 
bértámogatásából és intézmény-üzemeltetési támogatásból tevődik össze. 
 
Az ápolást, gondozást nyújtó Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon tárgyévre tervezett 
adatai alapján meghatározott egy főre jutó önköltség összege: 5110.- Ft/ellátási nap/fő. 
Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.  
Az intézményvezető javaslata alapján az intézményi térítési díj a kerekítés szabályait figyelembe véve: 
2470.- Ft/ellátási nap, 74.100.- Ft/hó/főben javasolt megállapítani. 
A napi térítési díj összegéből a reggeli 220.- Ft, az  ebéd 550.- Ft, a  vacsora 350.- Ft, a diétás 
tízórai 160.- Ft, a diétás uzsonna 140.- Ft. 
 
 

Esély Szociális és Gyermekvédelmi Alapellátások Központ 
 (Székhely: Csongrád, Kossuth tér 7.) 

 
Étkeztetés 

 
A szolgáltatás tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott önköltsége: 558,- Ft/ellátási nap/fő, 
kerekítve 560,-- Ft/ellátási nap/fő. 
Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.  
 
Az intézményvezető javaslata alapján az intézményi térítési díj (áfa nélkül):  345,- Ft. 
 
Az intézményvezető javaslata alapján intézményi térítési díjból javasolt kedvezmény a személyi térítési díj 
megállapítása során: 

- akinek a rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a tárgyév január elsején érvényben lévő 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét 224,- Ft-ot (kerekítve: 225,- Ft) köteles fizetni; 

mely összeg az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza. 
 
Kiszállítás: 2014. december hónapban a Gasztro Csongrád Kft-vel kötött szociális étkeztetésre 
vonatkozó szerződésben, a Kft. az étel kiszállítását díjmentesen vállalta. Így nem csak az ételek 
mennyiségében és minőségében történt pozitív változás, de az étel kiszállítása is költségmentessé vált. 
 
Szociálisan nem rászorultak részére is biztosítható a szolgáltatás, térítési díj ebben az esetben 472,-
Ft/adag/ellátási nap (kerekítve: 475,- Ft/adag/ellátási nap 
 

Házi segítségnyújtás 
 

A házi segítségnyújtás szolgáltatás tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott önköltség összege: 
1.364,- Ft/gondozási óra, kerekítve 1.365,- Ft. 
Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.  
 
Az intézményvezető javaslata alapján az intézményi térítési díj összegét javasolt: 545,- 
Ft/gondozási órában meghatározni. 
 
Az intézményvezető javaslata alapján intézményi térítési díjból javasolt kedvezmény a személyi térítési díj 
megállapítása során: 

- akinek a rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a tárgyév január elsején érvényben lévő 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100%-át köteles fizetni; 

mely összeg az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza. 
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Ezen szolgáltatásnál az intézmény tervezi az ellátottak számának emelését, annak ellenére, hogy a 
gondozási tevékenységek köre változott az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szerint. Az intézmény ezen 
szolgáltatását, más szolgáltatókkal ellentétben valós szolgáltatásként a jogszabályban meghatározott 
tartalommal nyújtja. 
 

Támogató szolgálat 
 

A szolgáltatás tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott egy feladategységre jutó önköltsége: 
2.706,- Ft, kerekítve 2.710,- Ft. 
Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.  
 
Az intézményvezető javaslata alapján az intézményi térítési díj összegét javasolt: 

- személyi segítés esetén szociálisan rászorult személyek részére a kerekítés szabályait figyelembe 
véve: 60,-Ft/szolgálati óra 

- szállítás esetén szociálisan rászorult személyek részére a kerekítés szabályait figyelembe véve: 
100,-Ft/szállítási kilométer 

összegben megállapítani.  
 

Az intézményi térítési díjból javasolt kedvezmény a személyi térítési díj megállapítása során szociálisan 
rászorult személyek részére: 

- személyi segítés esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 100 %-a alatti jövedelműek 
esetén 0,- Ft/óra.  

- szállítás esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 100 %-a alatti jövedelműek esetén 0,- 
Ft/km. 

 
Szociálisan nem rászorult esetében  „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi 
III. törvény alapján 116.§ (2) bekezdése, valamint a 29/1993. (II.17.) Korm. r. 14/A.§ (3) bekezdése 
alapján a térítési díj: 

- szállítás esetén a kerekítés szabályait figyelembe véve:  125,-  Ft/km 

- személyi segítés esetén:       545,-  Ft/óra 
 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 

A szolgáltatás tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott egy készülékre jutó önköltsége: 113,- Ft, 
kerekítve 115,- Ft. 
Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.  
 
Az intézményvezető javaslata alapján az intézményi térítési díj összegét javasolt: 30,- Ft/ellátási 
nap/készülékben meghatározni. 

 
Szabad kapacitás esetén a szociálisan nem rászorultak részére is biztosítható a szolgáltatás, térítési díj 
ebben az esetben 190,- Ft/ellátási nap/készülék. 
 

Nappali ellátás-idősek részére 
 

A Kormányrendelet 15. § (1) bekezdése értelmében a nappali ellátás esetében, az intézményi térítési 
díjat külön kell meghatározni 
a)  a csak napközbeni tartózkodást igénybevevőkre, 
b) a napközbeni tartózkodást és az ott étkeztetést igénybevevőkre, ahol az intézményi térítési díj 
megegyezik az a) pont szerint meghatározott és a (2) bekezdés szerinti díj összegével.  



 8 

A Kormányrendelet 15. § (2) bekezdése értelmében a nappali ellátás keretében igénybe vett étkeztetés 
személyi térítési díj megállapítására a 9. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadók.  
 
A szociális szolgáltatás - napközbeni tartózkodás- tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott 
önköltsége: 1.079,- Ft/ellátási nap /fő, kerekítve 1.080,- Ft/ellátási nap /fő, 
Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.  
Az intézményvezető javaslata alapján az intézményi térítési díj összegét javasolt 0,- Ft/ellátási 
napban meghatározni.   
A szociális szolgáltatást igénybevevők csak az étkeztetés igénybe vétele után  fizetnek térítési díjat. Az 
étkeztetést igénybe vevők térítési díja az étkeztetésnél felsoroltak szerint állapítható meg. 
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Nappali ellátás-fogyatékos személyek részére 
 

A Kormányrendelet 15. § (1) bekezdése értelmében a nappali ellátás esetében, az intézményi térítési 
díjat külön kell meghatározni 
a)  a csak napközbeni tartózkodást igénybevevőkre, 
b) a napközbeni tartózkodást és az ott étkeztetést igénybevevőkre, ahol az intézményi térítési díj 
megegyezik az a) pont szerint meghatározott és a (2) bekezdés szerinti díj összegével.  
A Kormányrendelet 15. § (2) bekezdése értelmében a nappali ellátás keretében igénybe vett étkeztetés 
személyi térítési díj megállapítására a 9. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadók.  
 
A szociális szolgáltatás - napközbeni tartózkodás- tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott 
önköltsége: 1.993,- Ft/ellátási nap/fő, kerekítve: 1.995,- ,- Ft/ellátási nap/fő. 
Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.  
Az intézményvezető javaslata alapján az intézményi térítési díj összegét javasolt 0,- Ft/ellátási 
napban meghatározni.   
A szociális szolgáltatást igénybevevők csak az étkeztetés igénybe vétele után  fizetnek térítési díjat. Az 
étkeztetést igénybe vevők térítési díja az étkeztetésnél felsoroltak szerint állapítható meg. 

 
Az intézményi térítési díjak megállapításának menete az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás fenntartásában lévő 
intézményekben nyújtott szolgáltatások esetén: 
1.) A Társulás által fenntartott szociális intézmények intézményi térítési díjait a Társulást alkotó 

települések adatai, javaslatai alapján az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) állapítja meg. 

 
A fentiek szerint eljárva az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa  7/2015. ( II. 13.) Atmöt 
határozatával állapította meg a fenntartásában lévő intézmények, szociális szolgáltatások intézményi térítési díjait. 
 
2.) Az Szt. 92. § (1) bekezdése b) pontja értelmében eljárva:  

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a Társulási Megállapodásban erre kijelölt 
települési önkormányzat a Társulási Megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. 
 

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása szerint a Társulás által fenntartott 
szociális alap- és szakosított ellátások igénybe vétele után fizetendő intézményi térítési díj megállapítása, jogszabályba foglalása 
jogát a Társulás székhely települése Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja, 
önkormányzati rendelet megalkotásával. 
 
Emlékeztetjük Önöket arra, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata 
1. mellékletének módosításával, az eddigi Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába adott 
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szociális intézménye működtetése jogát átruházta a jogutód Önkormányzati Társulásra, melynek a Jat. 
értelmében nincs jogalkotási joga, ezért a Társulás Társulási Megállapodásában rögzített,  a Társulás székhely 
települési önkormányzata képviselő-testülete jogosított és a Jat. 5. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében 
köteles megalkotni, mely jogot nem ruházhatja tovább. 
A Jat. 5. § (1) bekezdése, valamint (1a) bekezdése értelmében a jogszabály alkotására adott felhatalmazásban 
meg kell határozni a felhatalmazás jogosultját, tárgyát és kereteit.  
Az önkormányzati rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat Képviselő-
testületeinek hozzájárulása szükséges 
 
A Társulást alkotó települések (Felgyő és Tömörkény és Csanytelek Községek és a Társuláshoz 2015. 07. 01. napjával 
csatlakozó Csongrád Város) Képviselő-testületei ezen előterjesztéshez melléklet rendelet- tervezetét Csanytelek Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 29. napján tartott üléséig megtárgyalják, a rendelet megalkotásához szükséges 
hozzájárulásukat határozatba foglalják. 
 
Az előterjesztéshez csatolt egységes szerkezetű tárgyi önkormányzati rendelet-tervezet az Szt. fent idézett 
felhatalmazása szerinti tartalmi szabályozásoknak, továbbá a Jat. és annak végrehajtására kiadott 61/2009. 
(XII. 14.) IRM rendeletben foglalt előírásoknak formai szempontból is megfelel. 
 
Ezen önkormányzati rendelet alkotásával és 2015. július 1. napjával való hatályba léptetésével lehetővé válik a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 
bekezdés 8a. pontjában szabályozott szociális ellátás önkormányzati kötelező feladat- és hatáskör gyakorlása, a 
feladatellátás folyamatossága és az intézmények működését garantáló költségvetéséhez szükséges (intézményi 
térítési díj formájában megjelenő) saját bevétel összege szedésének biztosítása. 
 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

Indítványozom az előterjesztés és melléklete megtárgyalását és a határozati javaslat változtatás nélküli 

elfogadását. 

 
Csanytelek, 2015. május 18. 
      Tisztelettel: 
 
 Forgó Henrik             Kató Pálné 
Társulás Társulási Tanácsa              Csanyteleki Polgármesteri Hivatalvezető 
             E l n ö k e                            Társulási Feladatellátó 
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…./2015. (.....) Atmöt határozat 
 
Tárgy:   A Társulás fenntartásában lévő szociális intézményekben nyújtott szociális ellátások 2015. évi intézményi 

térítési díjai összegének megállapítása 
 

Határozati javaslat 
 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
döntést hozta:  
 
1.) A Társulás Társulási Tanácsa -  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva - a Társulás által 
fenntartott Remény Szociális Alapszolgáltató Központ intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapítja 
meg: 

 

Sor-
szám 

A B C 

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 

 
Szolgáltatás 

formája 

 
 Szolgáltatási önköltség 

összege (Ft/fő) 

 
Intézményi térítési díj összege (Ft/fő) 

1. 
szociális 
étkeztetés  
(Csanytelek) 

egy ellátási 
 nap (adag) 
önköltsége 

 
750,- 

egy ellátási nap 
(adag) térítési 
díjának összege 

 
410,- 

1.1. 
étel házhoz 
szállítása  
(Csanytelek) 

házhoz 
szállítás 
önköltsége 

 
200,- 

házhoz szállítás 
(ellátási nap) 

 
200,- 

1.2. 
szociális 
étkeztetés 
(Felgyő) 

egy ellátási 
nap (adag) 
önköltsége  

 
525,- 

egy ellátási nap 
(adag) térítési díj 
összege 

 
400,- 

1.2.2. 
Étel házhoz 
szállítása 
(Felgyő) 

Házhoz 
szállítás 
önköltsége 

 
120,- 

házhoz szállítás 
(ellátási nap) 

 
120,- 

2. 

házi segítség-
nyújtás 
(ellátási 
területen) 

egy gondozási 
óra 
önköltsége 

 
1470,- 

egy gondozási 
óra térítési díj 
összege 

 
0,- 

3. 

nappali ellátás – 
Idősek Klubja  
csak nappali 
tartózkodás esetén 

egy ellátási 
nap 
önköltsége 

 
460,- 

egy ellátási nap 
térítési díj összege  

 
0,- 

 

3.1. 

nappali ellátás – 
Idősek Klubja  
nappali 
tartózkodás és 
étkeztetés esetén 

egy ellátási 
nap 
önköltsége 750,- 

egy ellátási nap 
(adag) térítési díja  

 
410,- 

4. 

ápolást, 
gondozást nyújtó  
intézmény – 
idősek otthona 
(Csanytelek) 

 
 
egy főre jutó  
 
napi 
önköltség 

 
 
 
 

5045,- 

napi térítési díj 
összege (Ft)* 

 
2.500,- 

havi térítési díj 
összege (Ft) 

 
75.000,- 
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4.1. 
Belépési 
hozzájárulás 

 
férőhely kijelöléssel 
(Ft/férőhely) 

 
0,- Ft 

5.  Az étkeztetés napi térítési díjainak költségei 

5.1. reggeli 152,- Ft/fő/nap/adag 

5.2. ebéd 372,- Ft/fő/nap/adag 

5.3. vacsora 152,- Ft/fő/nap/adag 

 
 

 A napi térítési díjak az alábbi étkeztetés költségeit tartalmazzák: 
a) reggeli térítési díja:  152,- Ft/fő/nap 
b) ebéd térítési díja:      372,- Ft/fő/nap 
c) vacsora térítési díja:  152,- Ft/fő/nap 

 
 
2.) A Társulás Társulási Tanácsa - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva -  a Társulás által 
fenntartott Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon intézményi térítési díja összegét az alábbiak 
szerint állapítja meg: 

Sor-
szám 

A B C 

Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 

 
Szolgáltatás 

formája 

 
Szolgáltatási önköltség 

összege (Ft/fő) 

 
Intézményi térítési díj összege (Ft/fő) 

1. 
szociális 
étkeztetés  
 

egy ellátási 
 nap (adag) 
önköltsége 

 
565,- 

egy ellátási nap 
(adag) térítési 
díjának összege 

 
325,- 

1.1. 
étel házhoz 
szállítása  
 

házhoz 
szállítás 
önköltsége 

 
150,- 

 
házhoz szállítás 
(ellátási nap) 

 
150,- 

2. 

házi segítség-
nyújtás 
(ellátási 
területen) 

egy gondozási 
óra 
önköltsége 

 
885,- 

 
egy gondozási 
óra térítési díj 
összege 

 
0,- 

3. 

 
nappali ellátás – 
Idősek Klubja  
csak nappali 
tartózkodás esetén 

 
 
egy ellátási 
nap 
önköltsége 

 
 
 

570,- 

 
 
egy ellátási nap 
térítési díj összege  

 
 

 
0,- 

 

3.1. 

nappali ellátás – 
Idősek Klubja  
nappali 
tartózkodás és 
étkeztetés esetén 

 
egy ellátási 
nap 
önköltsége 

565,- 

 
egy ellátási nap 
(adag) térítési díja  

 
325,- 

4. 

ápolást, 
gondozást nyújtó  
intézmény – 
idősek otthona 
(Tömörkény) 

 
 
egy főre jutó  
 
napi 
önköltség 

 
 
 

5110,- 

napi térítési díj 
összege (Ft)* 

 
2.470,- 

havi térítési díj 
összege (Ft) 

 
74.100,- 
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4.1. 
Belépési 
hozzájárulás 

férőhely 
kijelöléssel 
(Ft/férőhely) 

 
0,- Ft 

5.  Az étkeztetés napi térítési díjainak költségei 

5.1. reggeli 220,- Ft/fő/nap/adag 

5.2. ebéd 550,- Ft/fő/nap/adag 

5.3. vacsora 350,- Ft/fő/nap/adag 

5.4. diétás tízórai 160,- Ft/fő/nap/adag 

5.5. diétás uzsonna 140,- Ft/fő/nap/adag 

 
 

 A napi térítési díj összege az étkeztetés költségeit tartalmazzák: 
a) reggeli térítési díja:  220,- Ft/fő/nap 
b) ebéd térítési díja:  550,- Ft/fő/nap 
c) vacsora térítési díja:  350,- Ft/fő/nap 
d) diétás tízórai díja:  160,- Ft/fő/nap 
e) diétás uzsonna díja:  140,- Ft/fő/nap

Sor-
szám 

A B 

1. 
Intézményi térítési díjból adott kedvezmények – személyi térítési díj megállapítása során  

Étkeztetés (Tömörkény község) 

1.1. 
Akinek a jövedelme a nyugdíj minimum 100 %-
át nem haladja meg 

egy ellátási nap (adag) az  
intézményi térítési díj 40%-a 

 
130.- Ft 

1.2. 
Akinek a jövedelme a nyugdíj minimum 130 %-
át nem haladja meg 

egy ellátási nap (adag) az  
intézményi térítési díj 50%-a 

 
165.- Ft 

1.3. 
Akinek a jövedelme a nyugdíj minimum  150 %-
át nem haladja meg 

egy ellátási nap (adag) az  
intézményi térítési díja 60%-a 

 
195.- Ft 

1.4. 
Akinek a jövedelme a nyugdíj minimum 170 %-
át nem haladja meg 

egy ellátási nap (adag) az  
intézményi térítési díja 80%-a 

 
260.- Ft 

 
3.) A Társulás Társulási Tanácsa - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva -  a Társulás által 
fenntartott Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ intézményi térítési díja összegét az alábbiak 
szerint állapítja meg: 

 

Sor-
szám 

A B C 

Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 

 
Szolgáltatás 

formája 

 
 Szolgáltatási önköltség 

összege (Ft/fő) 

 
Intézményi térítési díj összege 

(Ft/fő) 

1. 

szociális 
étkeztetés  
(ellátási 
területen) 

egy ellátási 
 nap (adag) 
önköltsége 

 
558.- 

egy ellátási nap 
(adag) nettó 
térítési díjának 
összege 

 
345.- 

1.1. 
étel házhoz 
szállítása  
(Csanytelek) 

házhoz 
szállítás 
önköltsége 

 
0.- 

házhoz szállítás 
(ellátási nap) 

 
0.- 



 13 

2. 

házi segítség-
nyújtás 
(ellátási 
területen) 

egy gondozási 
óra 
önköltsége 

 
1364.- 

egy gondozási 
óra térítési díj 
összege 

 
545.- 

3. 

Támogató 
szolgálat (ellátási 
területen) 

egy 
feladategység 
Önköltsége 

2.706.- 
 

egy szolgálati óra 
térítési díja 

 
60.- 

egy szállítási km 
térítési díja 

 
100.- 

4. 

Jelzőrendszeres 
házi 
segítségnyújtás 
(ellátási 
területen) 
-100 db készülék 

 
egy készülék 
napi 
önköltsége 

 
 

113.- 
 

 
egy készülék 
/ellátási nap 

 
 

30.- 
 

5. 

nappali ellátás – 
Idősek Klubja  
csak nappali 
tartózkodás esetén 

egy ellátási 
nap 
önköltsége 

 
1079.- 

 
egy ellátási nap 
térítési díj összege  

 
0.- 

 

5.1. 

nappali ellátás – 
Idősek Klubja  
nappali 
tartózkodás és 
étkeztetés esetén 

 
egy ellátási 
nap 
önköltsége 

1079.- 

 
egy ellátási nap 
(adag) térítési díja 
(nettó) 

 
 

345.- 

6. 

 
 
 
Fogyatékos 
személyek  
nappali ellátása 

 
 
 
 
egy főre jutó 
napi költség 

csak 
napközbeni 
tartózkodást 
igénybevevők 

1.993.- 

csak napközbeni 
tartózkodás esetén 

 
 

0.- 

napközbeni 
tart. és 
étkezést 
igénybevevők 

nappali 
tartózkodás és 
étkezés esetén 

 
 

345.- 

 
 

Sorszám 
A B 

 
1. 

Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ  
Intézményi térítési díjból adott kedvezmények – személyi térítési díj megállapítása során  

 

 
1.1. Étkeztetés  

Akinek a havi jövedelme a nyugdíj 
minimum 100 %-át nem haladja meg 

egy ellátási nap (adag) térítési díja  nettó 
225.- Ft 

 
1.2. 

 

Házi 
segítség-
nyújtás 

Akinek a havi jövedelme a 
nyugdíjminimum 300 %-át nem 
haladja meg 

egy gondozási óra díja 0,- 

 
1.3. 

 

 
Támogató 
szolgálat 

 

Akinek a havi jövedelme a 
nyugdíjminimum 100 %-át nem 
haladja meg  

személyi segítés 1 óra térítési díja 0,- 

egy szállítási kilométer térítési díja 0,- 
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Sorszám A B 

Szociálisan nem rászorult személyek térítési díjainak meghatározása  
Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 

1. Étkeztetés ellátási nap /adag/ nettó 475.- 

2. Támogató szolgálat szállítási km díja nettó 125.- 

személyi segítés szolgálati óradíja nettó 545.- 

3. Jelzőrendszeres  
házi segítségnyújtás 
 

 
napidíj 

 
nettó 190.- 

 
4.) A Társulás Társulási Tanácsa rögzíti, hogy az Szt. 117/C. § (1) bekezdésében 2015. január 01. 

napjától, mint  fenntartó számára biztosított azon jogosítvánnyal, miszerint  a tartós  bentlakásos 
szociális intézményeiben meghatározhatja azokat a férőhelyeket, amelyek betöltése esetén belépési hozzájárulást 
kell fizetni, nem kíván élni,  tekintettel a szociális intézmények ellátási érdekére, a várakozók 
számára és az ellátásra várakozók ismert jövedelmi viszonyaira, a belépési hozzájárulás bevezetése  - az 
elvégzett modellezés alapján – vélhetően nem hozná meg az intézmények költségvetésében elvárt összeget, viszont 
a szociálisan rászorulók hátrányos helyzetbe kerülhetnének a jobb anyagi körülmények között élőkkel szemben, ami 
nem felel meg az esélyegyenlőség elvének.    

 
5.) A Társulás Társulási Tanácsa ezen határozatába foglalt, a fenntartásában lévő három szociális 

intézmény intézményi térítési díjairól szóló döntése, csak a Társulási Megállapodásban erre kijelölt 
székhely település: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által, jelen határozatban rögzített 
térítési díj megállapítással egyező tartalmú, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletének kihirdetését követően lép hatályba 2015. 
július 01. napjával, a tagönkormányzatok előzetes véleményezését is alapulvéve, a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése szerint eljárva.  

 
Végrehajtás határideje:  azonnal, legkésőbb 2015. június 30. 

Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik elnök 
Kató Pálné hivatalvezető, feladatellátó 

Beszámolás határideje:  soros ülés 

 
Határozatról  értesítést kap: 

- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke 

- Társulás Társulási Tanácsa Tagjai (Székhelyén) 

- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője (Feladat-ellátó) (Helyben) 

- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője (Helyben) 

- Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon Vezetője (Tömörkény) 

- Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Vezetője (Csongrád) 

- Irattár 


