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EL TERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2009. márciusi ülésére

Tárgy: javaslat 2009. évi intézményi térítési díj változtatására

Tisztelt Kévisel -testület!

Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 115. §
(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi
térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, támogató szolgáltatás esetén a
szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete. Ha
az ellátásra a mindenkori költségvetési törvény differenciált összeg  normatív állami hozzájárulást határoz
meg, az intézményi térítési díjat valamennyi normatívakategóriára külön meg kell határozni. Az intézményi
térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek
szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történ  megosztásával. Emelt színvonalú bentlakásos
ellátás esetében az intézményi térítési díjat az el  évben ténylegesen igénybe vett normatív állami
hozzájárulással kell számítani.
(2) A kötelezett által fizetend  térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezet
konkrét összegben állapítja meg és arról az ellátást igényl t az ellátás igénybevételét megel en írásban
tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét, kivéve, ha az
intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív számot. Ebben az esetben külön jogszabályban
meghatározott összeg  személyi térítési díjat kell fizetni.
(3) A személyi térítési díj összege - önkormányzati intézmény esetén - a fenntartó rendeletében foglaltak
szerint csökkenthet , illetve elengedhet , ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.
(4) Ha az ellátott, a törvényes képvisel je vagy a térítési díjat megfizet  személy a személyi térítési díj
összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a (2) bekezdés szerinti értesítés
kézhezvételét l számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Az állami fenntartó a térítési díj
összegér l határozattal dönt.
(5) Ha az ellátott, törvényes képvisel je vagy a térítési díjat megfizet  személy a térítési díj egyházi vagy nem
állami fenntartó által megállapított összegét vitatja, a bíróságtól kérheti a térítési díj megállapítását. A bíróság
joger s határozatáig a korábban megállapított térítési díjat kell megfizetni.
(6) A személyi térítési díj összege a megállapítás id pontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható
felül és változtatható meg, kivéve ha az ellátott, illetve étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében a családja
jövedelme
a) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem
tud eleget tenni;
b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett.
(7) A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének id pontjáról a
fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhet  a
felülvizsgálatot megel  id szakra.
(8) A személyi térítési díj felülvizsgálata során a (4) bekezdés rendelkezéseit értelemszer en alkalmazni kell.
(9) A szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások (a számvitelr l szóló 2000. évi C.
törvény 78-80. §-ai szerinti költségek, önkormányzati intézményeknél az éves költségvetési beszámoló 21.
táblája 01-07 soraiban feltüntetett költségek) egy szolgáltatási egységre (ételadag, szolgáltatási óra, nap)
számított értéke, amelyet az el  év adatai alapján, a tárgyév március 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási
önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyid szaki folyamatok indokolják. Ha a
szolgáltatás az el  évben nem m ködött, az önköltség számításának alapjául a tárgyévre tervezett
költségeket kell figyelembe venni.
(10) A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály szerint
dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.



A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ szociális alapszolgáltatás keretében étkeztetést, házi
segítségnyújtást, jelz rendszeres házi segítségnyújtást, valamint id s személyek nappali ellátását biztosítja. A
szociális törvényben szabályozott szakosított ellátások közül az ápolást-gondozást nyújtó Id sek Otthonát

ködteti.
A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ által biztosított ellátási formák szolgáltatási önköltsége a Szociális
törvény 115.§ (9) bekezdésben foglaltak alapján lett megállapítva.
Az 1993. évi. III. tv. 115.§ (1) bekezdés rendelkezése szerint a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális
ellátások térítési díja (intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás
különbözete.
Az integrált feladat ellátás miatt, a szociális törvény 115.§-a szerinti intézményi térítési díj számítása, a vezet  és
a helyettes munkabér és járulékköltségek szakfeladatokon végzett feladatarányos felosztásával történt. Az ilyen
módon megkapott intézményi térítési díj az úgynevezett dokumentált intézményi térítési díj, amelynél az
ellátottak részére a Szociális törvény 115.§ (10) bekezdése szerint, a fenntartó alacsonyabb összegben is
meghatározhat intézményi térítési díjat.
A 29/1993. (II.17.) korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésének rendelkezése szerint, a szolgáltatási önköltség és a
normatív állami hozzájárulás különbözeteként kimutatott intézményi térítési díjat ez esetben is dokumentálni
kell.

Alapellátások

1.) A szociális törvény 62. §-a alapján étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak, a legalább
napi egyszeri meleg étkezésér l kell gondoskodni, akik azt önmaguk, eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai
betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.
A fenti jogosultsági feltételek részletes szabályait önkormányzati rendeletünkben szükséges meghatározni.
A szociális törvény végrehajtására hozott 1/2000. (I.07.) SzCsM. rendelet 21. §-ában meghatározott
rendelkezések szerint az étkeztetés keretében biztosított élelmiszer nyersanyagok energia- és
tápanyagtartalmának alsó értékeit a 80/1999. (XII.28.) GM-EÜM-FVM együttes rendelet 2. sz. mellékletében
meghatározottak szerint kell figyelembe venni.
Étkeztetés keretében f  étkezésként legalább napi egyszeri melegételt kell biztosítani. Ha az étkezésben
részesül  személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára az ellátást igénybevev  részére diétás
étkezést kell biztosítani.

A Képvisel -testület a személyes gondoskodás keretében a szolgáltatást igénybe vev  szociálisan rászorult
személyek által fizetend  alábbi étkezési intézményi térítési díjakat állapítja meg 2009. április 01. napjától.

a.) Az étkeztetés, ebéd intézményi térítési díját Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel  – testülete az
önkormányzat szociális intézménye szolgáltatásairól szóló …/2009. (….) Ökt rendeletében - azon ellátottak
részére, akiknek családjában az  egy f re es   jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el, 304.-
Ft/ebéd/adag (ÁFA-val) állapítja meg.

b.) Az étkeztetés, ebéd intézményi térítési díját Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel  – testülete az
önkormányzat szociális intézménye szolgáltatásairól szóló …/2009. (….) Ökt rendeletében - , azon ellátottak
részére, akiknek családjában az egy f re es   jövedelem eléri a nyugdíjminimum 150 %-át, de nem haladja meg
annak 300 %-át, 345.-Ft/ebéd/adag (ÁFA-val) állapítja meg.

c.) Az étkeztetés, ebéd intézményi térítési díját Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel  – testülete az
önkormányzat szociális intézménye szolgáltatásairól szóló …/2009. (….) Ökt rendeletében, azon elátottak
részére, akik családjában az egy f re es   jövedelem a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja, 412.-Ft/ebéd/adag
(ÁFA-val) állapítja meg.

Az önköltségszámítás alapján az ellátottakat nem lehet az intézményi térítési díjnál magasabb térítési díj
megfizetésére kötelezni.

2.) A Képvisel -testület a személyes gondoskodás keretében a házi segítségnyújtást igénybe vev k részére a
szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete alapján az alábbi intézményi térítési díjat
állapítja meg.

a.) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díját Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel  – testülete az
önkormányzat szociális intézménye szolgáltatásairól szóló …/2009. (….) Ökt rendeletében azon ellátottak



részére, akinek családjában az egy f re es  jövedelem a nyugdíjminimum 150 %- át nem haladja meg, 709.-
Ft/óra állapítja meg.

b.) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díját Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel  – testülete az
önkormányzat szociális intézménye szolgáltatásairól szóló …/2009. (….) Ökt rendeletében azon ellátottak
részére, akinek családjában az egy f re es  jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át meghaladja, 1 007.-Ft/óra
állapítja meg.

 A házi segítségnyújtás indokoltságát és a naponta, órában meghatározott mértékét a kijelölt szakért i bizottság
fogja megállapítani. A gondozási szükséglet vizsgálata nem befolyásolja pozitív irányba a látogatások számát.
Javaslat, hogy egységesen 100 Ft/óradíj kerüljön megállapításra az ellátottak részére.
A rendelkezésünkre álló információkra alapozva a javasolt összeg megfizethet  lesz az ellátottak részér l. Ez
alapján a legtöbb óraszámban ellátott maximum 4000Ft térítési díjat fizetne havonta.

A házi segítségnyújtás intézményi térítési díját Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel  – testülete az
önkormányzat szociális intézménye szolgáltatásairól szóló …/2009. (....) Ökt rendeletében a fentieket
figyelembe véve kevesebb összegben állapítja meg, 100.-Ft/óra.

3.) A nappali ellátás térítési díjának függnie kell attól, hogy az ellátott igényel-e étkeztetést az ellátáson belül,
vagy nem.

a.) A Képvisel -testület a személyes gondoskodás keretében a nappali ellátást, id sek klubja igénybe vev k
részére a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete alapján a nappali ellátás keretén
belül az alábbi intézményi térítési díjat állapítja meg étkezés nélkül: 98.-Ft/f /nap.

b.) A nappali ellátás intézményi térítési díja étkezéssel együtt 765 Ft/f /nap.

Javaslat: az intézményi térítési díj alapja továbbra is az ebéd önköltsége legyen, mert így várhatóan a napi
rendszerességgel bejáró klubtagok száma nem csökken.

A nappali ellátás intézményi térítési díját étkezés nélkül Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel  –
testülete az önkormányzat szociális intézménye szolgáltatásairól szóló …/2009. (....) Ökt rendeletében a fentieket
figyelembe véve kevesebb összegben, 0.-Ft/f /nap, az-az térítésmentesen állapítja meg.

Szakosított ellátás

A Képvisel -testület a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Id sek Otthona intézményi térítési díját
2009.április 01. napjától az alábbiak szerint állapítja meg:

A) Az ápolást gondozást nyújtó id sek otthona intézményi térítési díját Csanytelek Község Önkormányzata
Képvisel  – testülete az önkormányzat szociális intézménye szolgáltatásairól szóló …/2009. (….) Ökt
rendeletében azok részére, akikre tekintettel 2007. december hónapban normatív hozzájárulásban részesült az
intézmény, és a szociális törvény 119/C §-a szerinti jövedelemvizsgálatot NEM folytatták le 76 260.-Ft/hó
állapítja meg.

B) Az ápolást gondozást nyújtó id sek otthona intézményi térítési díját Csanytelek Község Önkormányzata
Képvisel  – testülete az önkormányzat szociális intézménye szolgáltatásairól szóló …/2009. (….) Ökt
rendeletében – az 1993.évi III.törvény 68 §-ában meghatározott gondozási szükséglettel rendelkez  –
gondozottak után – akiknek a szociális törvény 119/C §-a alapján megállapított jövedelme a nyugdíjminimum
150%-át nem haladja meg 69 390.-Ft/hó állapítja meg.

C) Az ápolást gondozást nyújtó id sek otthona intézményi térítési díját Csanytelek Község Önkormányzata
Képvisel  – testülete az önkormányzat szociális intézménye szolgáltatásairól szóló …/2009. (….) Ökt
rendeletében – az 1993.évi III.törvény 68 §-ában meghatározott gondozási szükséglettel rendelkez  –
gondozottak után – akiknek a hivatkozott törvény 119/C §-a alapján megállapított jövedelme a nyugdíjminimum
150%-át meghaladja, vagy akiknek ellátását a szociális törvény 68/B §-ának (1) bekezdése alapján azonnali és
átmeneti jelleggel végzik 76 260.-Ft/hó állapítja meg.



A dokumentált intézményi térítési díj, az ellátottak, illetve a várólistán szerepl  személyek jövedelmi
helyzetének ismeretében megfizethetetlen. A javaslatban szerepl  összeg az elmúlt évi térítési díjhoz
viszonyítva, 15 %-os emelkedése mellett megfizethet  az ellátottak részére.
A fentiek alapján kérem a tisztelt Képvisel -testületet, hogy az el terjesztéshez csatolt mellékletben foglalt
térítési díjakat állapítsa meg rendelet alkotásával.

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel  – testülete az önkormányzat szociális intézménye
szolgáltatásairól szóló …/2009. (….) Ökt rendeletében a fent megállapított intézményi térítési díjak helyett
kevesebb összegben állapítja meg az intézményi térítési díjat az alábbiak szerint:

Intézményi térítési díjak:

- többágyas szobában történ  elhelyezés esetén:                  46.000.-Ft/hónap
- kétágyas szobában történ  elhelyezés esetén:                    49.450.-Ft/hónap
- egyágyas szobában történ  elhelyezés esetén:                   54.625.-Ft/hónap

Napi intézményi térítési díj Napi intézményi térítési díj 20 %-a
Többágyas szobában: 1 533.-Ft/nap           307.-Ft/nap
Kétágyas szobában:    1 648.-Ft/nap           330.-Ft/nap
Egyágyas szobában:   1 821.-Ft/nap           364.-Ft/nap

Egyszeri hozzájárulást nem kell fizetni.

A fentiekre tekintettel a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2008. (V. 28.) ÖKT
rendelet 1. sz. és 2 sz. melléklete helyébe jelen el terjesztés szerinti mellékletek hatályba léptetését
kezdeményezzük 2009. április 01. hatállyal, tekintettel az aktuális változásokra.
Javasoljuk a Tisztelt Bizottságnak az el terjesztés megtárgyalását, véleményezését, a mellékelt rendelet 1. sz. és
2. sz melléklet tervezete alapján.

Csanytelek 2009-03-05

Tisztelettel:

                                                           Mucsiné Mészáros Tímea
                                                                                                   intézményvezet




