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DEMECSER VÁROS  

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
11/2014.(VII.21.) 

 ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

A szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013.(IV.15.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
 
Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §. (1) 
bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gégény Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének, Székely Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének és Kék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a hozzájárulásával a következőket rendeli el. 
 

1.§. 
 

A szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013. (IV.15.) 
önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép. 
 

2.§ 
A szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díjai (Áfa nélkül) 

 
 

(1) Az étkeztetés (napi egyszeri meleg étel, ebéd biztosítása) intézményi 

térítési díja:       (Áfa nélkül): 365-
Ft/adag/nap. 

 

(2)   Az ebéd lakásra szállításának intézményi térítési díja : 
                                                      (Áfa nélkül) 100,-Ft/adag. 

 
 

2.§ 

 
A szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013. (IV.15.) 

önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép. 
 

3. § 

 
A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:  
 

710 - Ft/fő/óra (Áfa nélkül). 
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3.§ 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő hónap első napján lép 

hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 
(2) Hatályát veszti a szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 

6/2013.(IV.15.) önkormányzati rendelet 4.§-a, 7.§-a, és a 8.§-a.  

 
 

 
   Kiss Gyula       Barabás Jánosné dr. 
   polgármester         jegyző 

 
 

A rendeletet 2014. július 21. napján kihirdettem: 
 
 

         Barabás Jánosné dr. 
          jegyző 
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A 11/2014.(VII.21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 

 
DEMECSER 

 
Szociális étkezés 

 

 
2014. évi ellátottak száma: 130 fő 
2014. évi önköltség visszaigényelhető Áfa nélkül: 23 793 000 ft-4 017 

330 ft=19 775 670ft. 
2014. évi önköltség ebéd kiszállítási és visszaigényelhető ÁFA 

nélkül: 19 775 670Ft-1 365 000 Ft- 368 550Ft=18 042 120 Ft 
2014. július 1-től norma emelés költsége:  
(563-456)*130*125,5= 1 745 705 Ft 

2014. évi szociális étkezés önköltsége:18 
042 120+1 745 705=19 787 825 Ft 

2014. évi összesített létszám: 32 630 fő =130 fő*251 nap 
2014. évi normatív támogatás: 7 916 480 ft. 
2014. évi 1 főre jutó normatív támogatás: 60 896 ft/ellátott 

 
 
Intézményi térítési díj számítása 

 
19 787 825 /2014. évi önköltség/: 32 630 / 2013. évi összesített 

létszám=606, 43 ft/adag 
Egy adagra jutó normatív állami hozzájárulás 60 896:251=242,61 
ft/adag 

Számított intézményi térítési díj szállítás nélkül: 
606,43-242,61=  363,82 ft 

Intézményi térítési díj csak étkeztetés esetén 365 ft/fő/adag ÁFA 
nélkül 
 

 
Házhoz szállítási díj 

 

Tervezett éves kiszállítás 13 650 adag 
Szállítási önköltség visszaigényelhető ÁFÁ nélkül 1 365 000 ft 

Szociális ebéd házhoz szállítás díja 2014. évben: 1 365 000 : 13 
650=100 ft/adag  Áfa nélkül  
A szállítási szolgáltatásnak normatív támogatása nincs. 

A szociális ebéd házhoz szállításának intézményi térítési díja 100 
forint/adag ÁFA nélkül. 
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Házi segítségnyújtás 

 
2014. évi ellátottak száma: 132 fő 
2014. évi önköltsége : 26 787 000 ft 

2014. évi gondozási órák:  33 132  =132 fő*251 nap* 1 óra 
2014. évi normatív támogatás: 24 882 000 ft. 
2014. évi 1 főre jutó normatív támogatás: 188 500 ft/ellátott 

 
 

Intézményi térítési díj számítása 
 
26 787 000 /2014. évi önköltség/: 33 132 / 2014. évi gondozási 

órák = 808,49 ft/gondozási óra 
Egy gondozási órára jutó normatív állami hozzájárulás 188 500:251 

nap /8 = 98,87 ft/gondozási óra 
Egy gondozási óra intézményi térítési díja 1 ellátottra 709,62 
ft/gondozási óra, kerekítve 710 ft/gondozási óra 
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP  

  
I. TÁRSADALMI HATÁSOK:  

  
Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 
ellátások térítési díjait és kedvezményeket megállapító rendelete 

meghatározza a település és a társulásban részt vevő önkormányzatok 
lakosságának szociális helyzetét segítő ellátások igénybe vételi 
feltételeit.  

  
II.               GAZDASÁGI HATÁSOK: 

  
A norma emelés hatása a szociális étkezésnél minimális / 4,2%-os/ 
változást okoz, ÁFÁ-val együtt napi 19 ft a növekedés. Az ebéd 

kiszállítás díja csökken 25 ft+Áfa /32 FT/összeggel. A csökkenés 20%-
os. Azok az ellátottak akik hordatják az ebédet 13ft-al fognak 

kevesebbet fizetni egy szociális ebédért. 
  

III.            KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK: 

  
A szociális étkeztetés színvonalának megtartása és emelése a cél. 

  

IV.             KÖRNYEZETI HATÁSOK: 
  

Egzakt módon nem mérhető. 
 

V.                EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK: 

  
A rendelet módosításnak egészségi következményei nincs. 

  
VI.             ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK: 

  

Nem ismert a rendelet módosítás szempontjából adminisztratív 
terhet növelő, vagy esetlegesen csökkentő hatás. 

  

VII.         JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A 
JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE 

  
A rendeletnek a hatályos jogszabályoknak meg kell felelni. A 
rendeletalkotás elmaradásának várható következménye, hogy az 

önkormányzat költségvetését terhelné a nyersanyagköltségek 
emelkedéséből származó többletkiadás. 

 

VIII.      JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, 
SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak. 
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DEMECSER VÁROS POLGÁRMESTERÉTÓL 
            4516 DEMECSER KÉTEZER-EGY TÉR 1. 

 
Száma: 3510/2014. 

 

INDOKOLÁS 
 

A szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013.(IV.15.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(a továbbiakban: Sztv.) 92/B. § (1) bekezdése a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális intézmény fenntartójának feladataként jelöli meg az 
intézményi térítési díj meghatározását, melyekről – ha a fenntartó 
önkormányzati társulás – akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt 

települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak 
szerint rendeletet alkot. 
 

Demecser Város Önkormányzatánál biztosított szociális alapszolgáltatásokat 
a Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás által fenntartott Demecseri 

Szociális Alapszolgáltatási Központ végzi.  
A társulási megállapodás 10.4 pontjában foglaltak szerint: 

 A társuló önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a társulási 

megállapodás hatálya alá tartozó szociális alapszolgáltatások 
intézményi térítési díjainak mértékét Demecser Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeletben állapítja 
meg, mely rendelet hatálya kiterjed a társult településekre is.  

 

A térítési díjak megállapításának szabályait a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 
tartalmazza, mely alapján a Demecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ 

által ellátott feladatok közül a következőknél szükséges térítési díjat 
megállapítani Demecser Város Önkormányzatánál: 

 étkeztetés 
 házi segítségnyújtás 

 

A térítési díjak alapja a hivatkozott kormányrendelet értelmében a 
szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésben biztosított támogatás 

különbségének feladatonként meghatározott egy egységére jutó összege.  
 
Szociális étkeztetés 

 
A szolgáltatás intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és a központi 
költségvetésben biztosított támogatás különbségének egy ellátási napra jutó 

összege.  
 

A helyi rendeletben az étkeztetésért fizetendő térítési díjat differenciáltan kell 
meghatározni. Külön térítési díja van az étkeztetésnek, ha az ételt az 
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előállítás helyszínén fogyasztják el, és külön térítési díj van, ha az ételt az 

igénybevétel helyére (kiosztó helyre, lakásra) szállítják. Ez utóbbi esetben a 
térítési díj a szállítás költségét is tartalmazza. 

 
Házi segítségnyújtás 
 

A szolgáltatás intézményi térítési díjának mértéke e feladatnál a szolgáltatási 
önköltség és a központi költségvetésben biztosított támogatás különbségének 
egy gondozási órára jutó összege. A saját rendeletünk 6.§-a alapján a házi 

segítségnyújtásnál nem kell térítési díjat fizetni annak akinek a havi 
rendszeres jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének / 28 500 ft/ a nyolcszorosáét, vagy aki fogyatékossági 
támogatásban részesül. 
 

A 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 2008. évi III. törvény értelmében: 
2. § 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. 

Ezen előírásokat a rendelet módosításnál figyelembe vettük. 
 

1.§. 
Demecser városban szociális étkezés régi díja (ÁFA nélkül) 350 Ft/adag/nap 
az új ( ÁFA nélkül) 365 Ft/adag/nap összegre módosul. 

Ebéd lakásra szállításának régi díja (ÁFA nélkül) 125 Ft/adag és az új 100 
Ft/adag. 

2.§. 

Demecserben a házi segítségnyújtás intézményi térítési díja régi (ÁFA nélkül) 
695 Ft/fő/óra és az új (ÁFA nélkül) 710 Ft/fő/óra. 

 
3.§ 

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. A nappali ellátásra és a 

vendégétkezés térítési díjára vonatkozó rendelkezések kerülnek hatályon 
kívül helyezésre. A nappali ellátást ellátási szerződés alapján a Pátrohai 

Református Egyházközség látja el. A vendégétkeztetés térítési díjának 
mértéke önkormányzati határozatban került megállapításra. 
 

Demecser, 2014. június 12. 
  Kiss Gyula sk. 
   polgármester 
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DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
JEGYZŐJE 

4516.Demecser, Kétezer-egy tér 1.sz. 
 

Száma:621-7/2014.   Tárgy: Rendelet-tervezet véleményezése 
Melléklet: 4 db. 

 
SEGÍTŐ KEZEK EGYESÜLETE 
SZIVÁRVÁNY KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET 

SPORTEGYESÜLET 
 

DEMECSER 
 
Tisztelt Elnök Úr/Asszony! 

 
Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.13.) Ör 2. melléklete alapján 

2011. július 1. napjától a civil szervezetnek véleményezési joga van az 
önkormányzati rendelet-tervezetek tekintetében. 

 
Mellékelten megküldöm  
 

A szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013.(IV.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, 
 

A gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjairól szóló 
5/2013.(IV.16.) önkormányzati rendelet módosításáról, 

 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról, valamint  
 

Demecser Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelet 
módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezeteket véleményezés 
céljából 

 
A Képviselő-testület a napirendet előre láthatólag 2014. július 18. napján 
tárgyalja.  

 
Kérem, szíveskedjen írásos véleményét 2014. július 17. napján (csütörtök) 

12 óráig megküldeni.  
 
Demecser, 2014. július 14. 

 
      Tisztelettel: 

        Barabás Jánosné dr. sk. 
          jegyző 
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