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DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2020.(III.16.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

Demecser Város Önkormányzatának a szociális ellátások intézményi és személyi térítési 

díjairól szóló rendeletének elfogadásáról  

 

Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

Étkeztetés intézményi és személyi térítési díja 

 

(1) Az étkeztetés intézményi térítési díja az önköltség számítás alapján 699 Ft/adag.  

 

(2) Az étkeztetés megállapított személyi térítési díja: 

 

a) Amennyiben a kérelmező egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg: 300 Forint/adag. 

b) Amennyiben a kérelmező egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének a 150%-át meghaladja: 465 Forint/adag. 

 

(3) Az ebéd lakáshoz szállításának intézményi térítési díja: 99 Ft/ebéd. 

 

(4) Az ebéd lakáshoz szállításának személyi térítési díja: 50 Ft/ ebéd. 

 

(5) Az ebéd házhozszállításának díját nem kell megfizetni, ha az igénylő fogyatékossági 

támogatásban részesül vagy hivatalos irattal igazolja, hogy súlyos mozgáskorlátozott.  

 

2.§ 

Házi segítségnyújtás személyi gondozás intézményi és személyi térítési díja 

 

(1) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja az önköltség számítás alapján a személyi 

gondozásnál 1.248 Ft/óra.  

 

(2) A házi segítségnyújtás megállapított személyi térítési díja személyi gondozásnál: 

 

a) Amennyiben a kérelmező egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 150%-át nem haladja meg: 200 Forint/óra. 

 

b) Amennyiben a kérelmező egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének a 150%-át meghaladja: 300 Forint/óra. 
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3.§ 

 

Házi segítségnyújtás szociális segítés intézményi és személyi térítési díja 

 

(1) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja az önköltség számítás alapján a szociális 

segítésnél 198 Ft/óra.  

(2) A házi segítségnyújtás megállapított személyi térítési díja szociális segítésnél: 

 

a) Amennyiben a kérelmező egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg: 100 Forint/óra. 

b) Amennyiben a kérelmező egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének a 150%-át meghaladja: 150 Forint/óra. 

 

4.§ 

 

Házi segítségnyújtás – személyi gondozás és szociális segítés – személyi térítési díjának 

csökkentése, elengedése 

 

(1) Házi segítségnyújtás – személyi gondozás és szociális segítés - esetén nem kell térítési 

díjat fizetni, ha 

 

a) igénylő havi rendszeres jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének (28.500,-Ft) a tízszeresét, vagy 

b) aki fogyatékossági támogatásban részesül.  

 

(2) Az étkeztetésre és a házi segítségnyújtásra meghatározott intézményi térítési díjak ÁFA-

val megállapított díjak.  

5.§ 

 

(1) A rendelet 2020. április 1. napján lép hatályba.  

 

(2) Hatályát veszti a szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 12/2019.(III.26.) 

önkormányzati rendelet.  

 

(3) E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni a folyamatban levő ügyekben is.  

 

 

Rátkai Sándor         Bötykös Katalin  

polgármester                       jegyző 

 

A rendeletet 2020. március 16. napján kihirdettem: 

 

          Bötykös Katalin 

             jegyző 
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Az 5/2020.(III.16.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete 

 

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI IRODA SZAKFELADATA 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS  

ÖNKÖLTSÉG ALAPJÁN SZÁMÍTOTT INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA  

2020. 

Feladatalapú támogatás:  

személyi gondozás: 82 fő x 330.000,-ft =  27.060.000,- ft 

szociális segítés:      13 fő x 25.000,- ft =                 325.000,- ft 

szociális ágazati pótlék:      5.274.012,- ft 

Bevétel összesen:     32.659.012,- ft 

 

Személyi kiadások:     35.624.696,- ft 

járulék:                         6.234.322,- ft 

dologi:                  600.000,- ft 

kiadás összesen:      42.459.018,- ft 

 

2020. évre tervezett ellátotti létszám: 13 fő segítés, 82 fő gondozás, összesen 95 fő. 

2020. évi gondozói létszám: 13 fő + 1 fő vezető gondozó, összesen 14 fő. 

2020. évi gondozási óra: 14 gondozónő x 249 nap x 8 óra = 27.888 óra. 

 

Segítés és gondozás megosztása:  

Szociális segítés: 13:100=0,13  27.888 x 0,13 =    3.625,44 óra szociális segítés  

Személyi gondozás:  82:100=0,82  27.888 x 0,82 =  22.868,16 óra szociális gondozás  

összesen:                 26.493,6 óra. 

 

(Feladatalapú támogatás megbontása: 

Szociális segítés:     13 fő x   25.000 :   3.625,44 =       89,64 fő / óra  

Személyi gondozás: 82 fő x 330.000 : 22.868,16 =  1.183,3  fő / óra. 

Összesen:                      1.272,94 fő / óra.) 

 

Önköltség:  

Segítés: 42.459.018 ft :  27.888 óra = 1.522,48 ft/ óra 1.522,48 ft x 0,13 óra =      197,92 ft/óra 

Gondozás: 42.459.018 ft : 27.888 óra=  1.522,48 ft/óra  1.522,48 ft x 0,82 óra= 1.248,43 ft/óra 

 

Gondozási óradíj önköltsége: 

Segítésnél: 1 gondozási órára megállapított önköltség:        198 forint. 

Gondozásnál: 1 gondozási órára megállapított önköltség: 1.248 forint. 

 

Intézményi térítési díj:  

Segítésnél 1 gondozási órára megállapítható intézményi térítési díj:         198 forint. 

Gondozásnál 1 gondozási órára megállapítható intézményi térítési díj: 1.248 forint. 
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Az 5/2020.(III.16.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete 

 

 

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI IRODA SZAKFELADATA 

ÉTKEZTETÉS   

ÖNKÖLTSÉG ALAPJÁN SZÁMÍTOTT INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA  

2020. 

 

Feladatalapú támogatás: 65.360,- ft x 241 fő = 15.751.760,- ft 

 

Személyi kiadások.   2.511.600,- ft 

járulék:        439.530,- ft 

dologi:             39.005.850,- ft 

Kiadás összesen:            41.956.980,- ft 

 

Önköltség összege:   41.956.980, ft 

Tervezett létszám:   241 fő. 

 

2020. évre tervezet önköltség 1 ételadagra: 41.956.980,-ft : 241 fő : 249 nap = 699,18 = 699 ft. 

 

Intézményi térítési díj 1 adagra: 699 forint önköltség.  

 

Az ebéd vásárolt élelmezésként kerül megvásárlásra Demecser Város Önkormányzata Konyha 

és Étteremtől, nettó 512,-ft + áfa / adag, azaz bruttó 650 forint/adag áron. 

 

 

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS  LAKÁSRA SZÁLLÍTÁSÁNAK ÖNKÖLTSÉG ALAPJÁN SZÁMÍTOTT 

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA 2020. 

 

Személyi kiadások.   2.511.600,- ft 

járulék:                   439.530,- ft 

dologi:                1.000.000,- ft 

Kiadás összesen:               3.951.130,- ft 

 

Önköltség összege:        3.951.130, ft 

Tervezett létszám, akik a lakásra szállítást igénybe veszik:   160 fő. 

 

Az étel lakásra szállításának 2020. évre tervezet önköltsége 1 ételadagra: 3.951.130,-ft : 160 fő : 

249 nap = 99,17 = 99 ft. 

 

Az étel lakásra szállításának intézményi térítési díja 1 adagra: 99 forint önköltség.  
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

I. TÁRSADALMI HATÁSOK: 

A rendelet-tervezetnek nincs társadalmi hatása.  

 

II. GAZDASÁGI HATÁSOK: 

A rendelet-tervezetnek gazdaságélénkítő hatása, munkahelyteremtő hatása nincs. 

 

III. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK: 

A rendelet-tervezetnek jelentős költségvetési hatása nincs. 

 

IV. KÖRNYEZETI HATÁSOK 

A rendelet-tervezetnek környezeti hatása nincs. 

 

V. EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK 

A rendelet-tervezetnek egészségügyi következménye nincs.  

 

VI.ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK 

A rendelet-tervezet elfogadásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása van. Az adminisztráció 

vezetését a Szociális Alapszolgáltatási Iroda meglévő személyi állománya fogja végezni, az nem igényel 

többletlétszám alkalmazását az önkormányzat részéről. 

 

VII.JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSNAK 

VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE 

A rendelet megalkotását a Szociális Alapszolgáltatás Iroda vezető gondozója kezdeményezte. 

 

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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INDOKOLÁS 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 

115. § (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjait 

(a továbbiakban: intézményi térítési díj) a tárgyév április 1-jéig kell a Képviselő-testületnek 

megállapítani. 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. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. 

Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében szolgáltatásonként külön kell meghatározni, 

ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen 

költségek arányában kell megosztani. (2) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a 

továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az 

ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem 

haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.  (3) A személyi térítési díj összege önkormányzati 

intézmény esetén a fenntartó rendeletében foglaltak szerint, egyéb esetben a fenntartó döntése alapján 

csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. 

 

 

    Bötykös Katalin 

      jegyző 

 

 


