
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
5/2016. (III.10.) önkormányzati rendelete 
a személyes gondoskodás körébe tartozó  

ellátások személyi térítési díjáról 
 
 

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikke (1) bekezdés a.) pontjában és a (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 92. § (1)-(2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény  
13 §. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 
 
1. § (1)  A szociális étkeztetés önköltsége 760,- Ft/nap. 
       (2)  A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 540,- Ft/nap. 
       (3) A szociális étkeztetést igénybe vevő jövedelmi viszonyai alapján a személyi térítési 
            díj mértéke: 
 

Sor- 
szám 

Egy főre eső jövedelem 
(a mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum 
 %-ában) 

Szociális étkeztetés személyi térítési díjak 

Fizetendő személyi térítési díj 
(szolgáltatási önköltség és a 
normatív állami hozzájárulás 

különbözetének %-ában) 

Fizetendő személyi térítési díj 
(szolgáltatási önköltség és a 
normatív állami hozzájárulás 

különbözete Ft-ban) 
 a b c 

1.        50 % alatt - 0 

2.  50 – 100 % között 30 % 160,- 

3. 100 - 200 % között 70 % 380,-  

4. 200 – 300 % között 90 % 485,- 

5.         300 % felett 100 % 540,- 
 

2. §. (1)  A házi segítségnyújtást igénybe vevő jövedelmi viszonyai alapján a személyi térítési  
  díj mértéke: 

Sor- 
szám 

Egy főre eső jövedelem 
(a mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum 
 %-ában) 

Házi segítségnyújtás személyi térítési díjai 

Fizetendő személyi térítési díj 
(a megállapított intézményi 

térítési díj %-ában) 

Fizetendő személyi térítési díj 
(Ft/fő/óra) 

 a b c 

1.      < 250 %  0 % 0,-  

2. 250 – 350 %  50 % 315,- 

3. 350 %        < 100 % 635,- 
 

3. §.  Mentesül továbbá a személyi térítési díj fizetése alól a 70 év feletti házi segítségnyújtást 
igénybe vevő gondozott. 

 

4. § A személyi térítési díjat, az igénybevett időszak utáni hónap 8. napjáig kell befizetni. 
 

5. § (1)  E rendelet 2016. május 1. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszíti Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 
gondoskodás körébe tartozó ellátások személyi térítési díjáról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati 
rendelete. 
 

Kőszegi Ilona      Bencze Éva 
   polgármester            jegyző 



Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások személyi térítési díjáról  

szóló 5/2016.(III.10.) önkormányzati rendeletének indokolása 
 
 
 
 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 
 
 

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikke (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 92. § (1)-(2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13 
§. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva felülvizsgálta a személyes 
gondoskodás körébe tartozó ellátások személyi térítési díjáról szóló rendeletét. 
 
 
 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) 114. § (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért 
térítési díjat kell fizetni, kivéve a 115/A. § (1) bekezdésében foglalt ellátásokat. 
 
A szociális ellátások térítési díja (intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és az állami 
feladatfinanszírozás egy főre jutó összegének különbözete. 
 
Az Szt. 92. § (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzat társulás, vagy 
többcélú kistérségi társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a 
társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.  
 
Királyszentistván a szociális étkeztetést vásárolt szolgáltatással, a házi segítségnyújtást a 
Balatonalmádi Szociális Társuláson keresztül látja el.  
A szociális étkeztetés tekintetében a Szolgáltató jelezte az önkormányzat felé, hogy 20 Ft-tal 
magasabb egységáron tudja biztosítani az étkeztetést, míg a házi segítségnyújtás intézményi térítési 
díja 2016. évben – a szociális ellátásban dolgozók kötelező béremelése miatt –  magasabb szinten 
került megállapításra, mint a jelenleg hatályos ár. 
 
Fentiek miatt Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a személyes 
gondoskodás körébe tartozó ellátások személyi térítési díjáról szóló rendeletét.  
 



HATÁSVIZSGÁLAT 
 
 
A hatásvizsgálat során vizsgálva volt: 
 
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 
Társadalmi hatása a rendeletnek nincs.  
Gazdasági hatása: A szociális étkeztetést igénybe vevő 3 fő személyi térítési díja a 
jövedelmük alapján az intézményi térítési díj 100 %-a. Az emelés mértéke mintegy 3,8 %. Az 
előzetes felmérés alapján az szociális étkeztetésben részt vevők a jövőben is igénylik az 
ellátást. A házi segítségnyújtásra igény az elmúlt években nem mutatkozott. 
 
Környezet-és egészségügyi hatása: 
A rendelet felülvizsgálatának környezeti és egészségügyi hatása nincs.   
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
A rendelet felülvizsgálata, valamint a személyi térítési díjak megállapítása – az ellátotti 
létszámot figyelembe véve – minimális adminisztratív terhet ró a közös önkormányzati 
hivatal dolgozóira. 
 
Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következménye: 
Az önkormányzat a jogszabályi felhatalmazás, és a Szolgáltató jelzése alapján vizsgálta felül 
a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások személyi térítési díjáról szóló rendeletét. 
 
Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei: 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek adottak. 

 


