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A 6. napirendi ponthoz 

Előterjesztés  
 
Napirend:   Intézményi térítési díjak megállapítása  
 
Előterjesztő:   a polgármester  
 
Előzmények:   - 
 
Rendelet - tervezet: az előterjesztés melléklete  
Határozat-tervezet:  az előterjesztés végén található  
 
I. A téma ismertetése:  
 
A Monostorpályi Község Önkormányzata által az intézményekben megállapított térítési 
díjakat minden évben felül kell vizsgálni. A megállapított térítési díjak: a bölcsődében, az 
óvodában, valamint az általános iskolában a gyermekek részére megállapított intézményi 
térítési díjak. A másik pedig az ÖNO-ban a házi szociális gondozásért, a szociális 
étkeztetésért, az öregek nappali ellátása során, valamint a bentlakásos idősek részéről fizetett 
térítési díjak.  
A Gyvt. 29.§-a az alábbiakat határozza meg (ez a gyermekétkeztetés terére vonatkozik):  

„29. § (1) A fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: személyes 
gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot. 
(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza 
a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit, 
b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját és a 
kérelem elbírálásának szempontjait, 
c) az intézményvezető hatáskörében - külön eljárás nélkül - biztosítható ellátásokat, 
d) az ellátás megszűnésének eseteit és módjait, 
e) a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait. 
(3) Ha önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást nyújt, 
akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat - a társulási megállapodásban 
meghatározottak szerint - a nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról 
rendeletet alkot.”  

 
Az ÖNO-ban alkalmazott intézményi térítési díjakra az alábbi szabályok vonatkoznak a 
szociális törvény alapján (Szt. 114 – 119/B. §-ai alapján):  

 
„114. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat 

kell fizetni. 
(2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak szerint 
a) az ellátást igénybe vevő jogosult, 
b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, 
c) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó 

szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, 

d) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy, 
e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy (a c)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: tartásra 

köteles és képes személy) 
köteles megfizetni (az a)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett). 

(3) A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, 
a) aki jövedelemmel nem rendelkezik, 
b) 

és bentlakásos ellátás esetében a 119. § (2) bekezdése szerinti jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs. 
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115. § (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: 
intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, illetve a feladatfinanszírozás 
egy főre jutó összegének, támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási 
önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete. Az intézményi 
térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek 
szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával. Emelt színvonalú bentlakásos 
ellátás esetében az intézményi térítési díjat az előző évben ténylegesen igénybe vett normatív állami 
hozzájárulással kell számítani. 

(2) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető 
konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban 
tájékoztatja. Az önkormányzati fenntartó a személyi térítési díjat határozattal is megállapíthatja. A személyi 
térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. Ha az intézményi térítési díj számítása nem 
eredményez pozitív számot, a személyi térítési díj összege nulla. 

(3) A személyi térítési díj összege - önkormányzati intézmény esetén - a fenntartó rendeletében foglaltak 
szerint csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. 

(4) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj 
összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a (2) bekezdés szerinti értesítés 
kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Az állami fenntartó a térítési díj összegéről 
határozattal dönt. 

(5) Ha az ellátott, törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési díj egyházi vagy nem 
állami fenntartó által megállapított összegét vitatja, a bíróságtól kérheti a térítési díj megállapítását. A bíróság 
jogerős határozatáig a korábban megállapított térítési díjat kell megfizetni. 

(6) A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható 
felül és változtatható meg, kivéve ha az ellátott 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 időpontjáról a 

fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a 
felülvizsgálatot megelőző időszakra. 

(8) A személyi térítési díj felülvizsgálata során a (4) bekezdés rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell. 
(9) A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. 

A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. 
Ha a szolgáltatás az előző évben nem működött, 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. 

115/A. § (1) Térítésmentesen kell biztosítani 
a) a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatást, 
b) a népkonyhán történő étkeztetést, 
c) a családsegítést, 
d) a közösségi ellátásokat, 
e) az utcai szociális munkát, 
f) hajléktalan személyek részére a nappali ellátást, 
g) az éjjeli menedékhelyen biztosított ellátást. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatások esetén intézményi térítési díjat nem kell megállapítani. 
116. § (1) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál 
a) a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét, 
b) 
c) kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet 

kell figyelembe venni. 
(2) Az 59/A. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásoknál a szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési 

díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg. 
(3) A személyi térítési díj - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - nem haladhatja meg az (1) bekezdés szerinti 

jövedelem 
a) 30%-át étkeztetés, 
b) 25%-át házi segítségnyújtás, 
c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, illetve támogató szolgáltatás, 
d) 20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás, 
e) 2%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
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esetében. 
(4) 
(5)-(6) 
117. § (1) Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi 

jövedelmének 
a) 15%-át a nappali ellátást, 
b) 30%-át a nappali ellátást és ott étkezést, 
c) 60%-át az átmeneti elhelyezést 

nyújtó intézmények esetén. 
(2) Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj 

meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad 
nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 

a) 50%-át a rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezést, 
b) 80%-át az a) pont alá nem tartozó egyéb tartós elhelyezést 

nyújtó intézmények esetén. 
(3) Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező 

összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét. 
(4) Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj 

összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal 
megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelentős 
pénzvagyonból kell fedezni. 

(5) Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj 
összegét, és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal, - rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú 
lakóotthon kivételével - a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a 
jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg. 

(6) E § alkalmazásában jelentős pénzvagyonnak az ellátott rendelkezésére álló fizetési számla pozitív 
egyenlege, betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján fennálló követelése és készpénze összegének 
azon részét kell tekinteni, amely az intézményi térítési díj egyévi összegét a jogosult elhelyezésekor vagy a 
térítési díj felülvizsgálatakor meghaladja. 

(7) E § alkalmazásában jelentős ingatlanvagyonnak az ingatlanvagyon együttes értékének az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladó részét kell tekinteni. Ingatlanvagyonként kell 
figyelembe venni az ellátás igénylésének vagy a felülvizsgálat időpontjában az ellátást igénylő, ellátott 
tulajdonában álló ingatlant, valamint az őt illető hasznosítható, ingatlanon fennálló vagyoni értékű jogot, illetve 
az ellátás igénylését vagy a felülvizsgálatot megelőző 18 hónapban ingyenesen átruházott ingatlant, ha azok 
együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladja. 
Osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadot kell figyelembe venni. 

117/A. § (1) A bentlakásos intézményekben - kivéve a hajléktalan személyek átmeneti szállását és az éjjeli 
menedékhelyet - a jövedelemmel nem rendelkező 16 év fölötti ellátottak részére személyes szükségleteik 
fedezésére az intézmény költőpénzt biztosít. Költőpénzt kell biztosítani annak az ellátottnak is, aki helyett a 
térítési díjat jövedelem hiányában kizárólag a tartásra köteles és képes személy fizeti, illetve a térítési díjat 
vagyona terhére állapították meg. Ha vagyonnal rendelkező ellátottnak költőpénzt állapítanak meg, a költőpénz 
terhelését a térítési díjra vonatkozó szabályok szerint kell elrendelni. A költőpénz havi összege nem lehet 
kevesebb a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-ánál, ha a térítési díjat úgy 
állapították meg, hogy az vagyont is terhel, 30%-ánál. Legalább a költőpénz összegére kell kiegészíteni az 
ellátottnak ezt az összeget el nem érő jövedelmét. 

(2) A bentlakásos intézményben az ellátott által fizetendő térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy részére 
legalább az (1) bekezdés szerinti költőpénz visszamaradjon. 

(3) Az ellátást igénybe vevő részére az egészségi állapot javításához vagy szinten tartásához szükséges 
alapgyógyszereket a bentlakásos intézmény - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - térítésmentesen 
biztosítja. Ezen túlmenően az egyéni gyógyszerigények költségét - a külön jogszabályban foglaltak szerint - az 
ellátott személy viseli. 

117/B. § (1) Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a 
mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben a 116. § (1) és 
(3) bekezdésében, valamint a 117. §-ban és a 117/A. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni, 
továbbá nem kell elvégezni a 119/C. §-a szerinti jövedelemvizsgálatot, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az 
ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat 
megfizető más személy nem tenné meg. 

(2) Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori 
intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj különbözete egy részének megfizetését. 
Ebben az esetben a 116. § (1) és (3) bekezdésében, a 117. §-ban, valamint a 117/A. § (1) és (2) bekezdésében 
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foglaltakat nem kell alkalmazni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne 
kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg. 

118. § Amennyiben az intézményi elhelyezést a gyámhivatal határozata alapozza meg, a kiskorú ellátott után 
térítési díj fizetésének kötelezettsége nem írható elő. A gyámhivatal határozatában megállapított gondozási díjat 
- a külön jogszabályban meghatározott feltételek és eljárás alapján - a szociális intézmény részére kell átutalni. 

119. § (1) A személyi térítési díjat 
a) a kiskorú és a gondnokság alatt álló jogosult esetén a törvényes képviselő; 
b) a gondnokság alatt nem álló, magasabb összegű családi pótlékban részesülő jogosult esetén a családi 

pótlékra vagy a családi pótlék felvételére jogosult; 
c) az a)-b) pontban nem szabályozott esetekben a térítési díj fizetésére kötelezett jogosult vagy tartására 

köteles és képes személy 
fizeti meg az intézménynek. 
(2) Ha a személyi térítési díjat az (1) bekezdés szerint nem fizetik meg, illetve ha a költőpénzt az intézmény 

biztosítja, a követelést tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében a kötelezett ingatlanvagyonán fennálló 
jelzálogjog biztosítja. 

(3) A jelzálogjogot a külön jogszabály szerint nyilvántartott folyó évi hátralék erejéig lehet bejegyezni. A 
jelzálog bejegyzésének kezdeményezéséről a szociális hatóság a jogszabályi feltételek fennállása esetén - a 
fenntartó kérelme alapján - határozatot hoz. A határozatot az ingatlanügyi hatósággal közölni kell. 

119/A. § (1) Az ellátottól, törvényes képviselőjétől, hozzátartozójától [Ptk. 685. § b) pontja], az ellátott 
tartására jogszabály, szerződés vagy bírósági határozat alapján köteles személytől, valamint a térítési díjat vagy 
az egyszeri hozzájárulást megfizető személytől a térítési díjon és az egyszeri hozzájáruláson kívül más jogcímen 
a szociális szolgáltatásért, illetve az intézményben történő elhelyezésért a szolgáltató, az intézmény, a fenntartó 
vagy egy harmadik személy számára pénzbefizetés vagy más vagyoni előny nyújtása - a (2) bekezdésben 
foglaltak kivételével - nem kérhető. 

(2) A tartós bentlakásos intézményi ellátásban részesülő személy írásbeli kezdeményezésére az ellátott, illetve 
az (1) bekezdésben megjelölt személy az intézménnyel e célból kötött szerződésben vállalhatja, hogy a 
jogszabályban előírt feltételeket meghaladó ellátotti igény kielégítésének költségeit viseli. A költségek 
megtérítésének teljes összege kizárólag a szerződésben meghatározott célokra fordítható. Ha az intézményi 
jogviszony a szerződés megkötésétől számított öt éven belül - haláleset kivételével - megszűnik, a költségeknek 
a fennmaradó időre jutó arányos részét az intézmény köteles visszafizetni. 

119/B. § (1) Az étkeztetést, illetve a házi segítségnyújtást nem ellátási kötelezettség alapján végző szolgáltató, 
intézmény fenntartója az ellátásra kötelezett települési önkormányzattól követelheti az ellátott intézményi térítési 
díja és személyi térítési díja különbözetének, de legfeljebb az étkeztetés, illetve a házi segítségnyújtás után egy 
ellátottra járó éves normatív állami hozzájárulás időarányos részének megfizetését, ha 

a) a települési önkormányzat ellátási kötelezettségét teljesítő szolgáltató, intézmény vezetője, az ellátási 
szerződéssel működtetett szolgáltató, intézmény fenntartója, az ellátásra kötelezett települési önkormányzat vagy 
a bíróság az ellátott étkeztetésre, illetve házi segítségnyújtásra való jogosultságát megállapította, és 

b) az ellátásra kötelezett települési önkormányzat az étkeztetést, illetve a házi segítségnyújtást az ellátott 
részére nem biztosítja. 

(2) Az ellátásra kötelezett települési önkormányzat mentesül az (1) bekezdés szerinti kötelezettsége alól, ha az 
általa biztosított étkeztetést, illetve házi segítségnyújtást az ellátott nem veszi igénybe. 

(3) A fenntartónak az (1) bekezdés szerinti követelés érvényesítéséhez írásban kell felhívnia a települési 
önkormányzatot az ellátási kötelezettség teljesítésére. 

(4) Ha az ellátásra kötelezett települési önkormányzat a felhívás kézhezvételét követő tizenöt napon belül az 
ellátott részére az étkeztetést, illetve a házi segítségnyújtást nem biztosítja, a fenntartó a bíróságtól kérheti, hogy 
kötelezze a települési önkormányzatot az (1) bekezdés alapján meghatározott összeg megfizetésére. A fenntartó 
a különbözet megfizetését legfeljebb a felhívás kézhezvételét követő naptól kezdődő időre követelheti. 

(5) Az ellátásra kötelezett települési önkormányzat (1) bekezdés szerinti megtérítési kötelezettsége megszűnik 
a) a (2) bekezdés szerinti esetben, vagy 
b) ha az ellátásra kötelezett települési önkormányzat vagy a bíróság megállapítja, hogy az ellátottnak az 

étkeztetésre, illetve a házi segítségnyújtásra való jogosultsága megszűnt.” 
 
Fent említett szabályok alkalmazásával kiszámításra kerültek a 2012. évben meghatározni 
kívánt térítési díjak, amennyiben azt a Képviselő-Testület elfogadja.  
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A tavalyi év során a Képviselő-Testület által megállapított intézményi térítési díjak:  
Az intézményi térítési díjakról  

Sorszám 

A B C  

Megnevezés  

Nettó térítési díj 
(Ft)  

1. - 4. pontban 
bruttó  

Áfa 
összege 

(Ft)  

1 
Gondozási Központban az idősek 
bentlakásos ellátásra havi  
(demens ellátottra)  

53.070 - 

2 
Gondozási Központban az idősek 
bentlakásos ellátásra napi  
(demens ellátottra) 

1.769 - 

3 
Gondozási Központban az idősek 
bentlakásos ellátásra havi 
(átlagos ápolást igénylőre) 

53.500 - 

4 
Gondozási Központban az idősek 
bentlakásos ellátásra napi  
(átlagos ápolást igénylőre) 

1.783 - 

5 
Szociális étkeztetés  
kiszállítás nélkül  

6 
- a öregségi nyugdíjminimum 

legkisebb összegének 200%-áig 
276 69 

7 
- a öregségi nyugdíjminimum 

legkisebb összegének 200-300%-
a között 

323 80 

8 
- a öregségi nyugdíjminimum 

legkisebb összegének 300%-ától  
336 84 

9 
Szociális étkeztetés  
kiszállításának összege 

32 8 

10 
Gondozási Központban az idősek nappali 
ellátására  

398 100 

11 Házi szociális ellátásra   80 20 
Nyersanyagnormák  

Sorszám  A B 
1 Szociális étkezés (ebéd)  228 

2 
Idősek bentlakásos ellátása (reggeli, ebéd, 
vacsora)   

448 

3  
Idősek napközbeni ellátása (tízórai, ebéd, 
uzsonna)  

350  

 
 
A számítások alapján a 2012. évi intézményi térítési díjak az alábbiak: (ezek az összegek 
bruttó összegek, viszont nettó módon kell a rendeletben megállapítani, tehát a térítési 
díjakat osztani kell 1,27-tel) MÉG A „RÉGI SZÁMÍTÁS” ALAPJÁN AZAZ, A TAVALYI 
TÉNYSZÁMOKBÓL KIINDULVA 
 
Időskorúak tartós bentlakásos szoc. ellátása 
 
Összes költség:  23.976.747 Ft 
Ellátottak száma:  16 fő 
Ebből demens:    6 fő 
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Ált. áp.   10 fő 
 
Egy ellátottra jutó költség: 23.976.747:16= 1.498.547 Ft/fő 
 
Demens ellátott int. tér. díj: 
 
Költség:   1.498.547 Ft : 365 nap= 4.106 Ft/nap. 
Normatíva:      710.650 Ft:  365 nap= 1.947 Ft/nap. 

2.159 Ft/nap # 2.160 Ft/nap. 
 
2.160 Ft/nap×30 nap= 64.800 Ft/hó int. tér díj. 
 
Ált. áp. int. tér díj 
 
Költség:   1.498.547 Ft:365 nap= 4.106 Ft/nap 
Normatíva:      635.650 Ft:365 nap= -1.742 Ft/nap 
        2.364 Ft/nap # 2.365 Ft/nap. 
 
2.365 Ft/nap×30 nap= 70.950 Ft/hó int. tér díj. 
 
 
Normatíva nélküli int. tér díj 
 
4.106 Ft/nap×30 nap= 123.180 Ft/hó int. tér díj. 
 
Szociális étkeztetés: 
 
Összes költség:   16.656.302 Ft 
Ebből kiszállítási ktg.       596.080 Ft 
 
Étkeztetés költsége:   16.060.222 Ft 
Adag szám:           22.397 db 
1 adagra jutó ktg:  16.060.222 Ft :22.397=   717 Ft 
Normatíva:           55.360 Ft :251 nap= -221 Ft 
            496 Ft#495 Ft/adag 
 
Int. tér díj: 495 Ft/adag  
 
Kiszállítási költsége:   596.080 Ft  
kiszállított adag:   14912 db  
 
    596.080:14912= 40,0 Ft/adag szállítási ktg.  
 
 
Teljes intézeti térítési díj  -étkeztetés: 495 Ft  

− szállítás:   40 Ft  
535 Ft  
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Nappali szociális ellátás:  
 
összes költség: 2.639.555 Ft  
ellátottak száma: 10 fő  
1 ellátottra jutó ktg: 2.639.555: 251 nap= 10.516: 10 fő= 1.052 Ft  
  normatíva: 88.580: 251 nap=       = -353 Ft  
              699 Ft/fő# 700 Ft/fő/nap  
 
Intézményi térítési díj: 700 Ft/nap (3X étkezés)  
 
Étkeztetés nélkül:  
    ktg: 2.639.555 Ft: 251 nap= 10.516 Ft: 10 fő= 1.052 Ft  
  normatíva: 33.220: 251=    = -132 Ft  
          1.191 Ft# 920 Ft/nap  
 
Intézményi térítési díj: 920 Ft/nap 
 
Vendég ebéd:  
 
Összes költség: 6.638.328 Ft  
adag szám: 9.726 db  
1 adagra jutó ktg: 6.638.328: 9726= 685 Ft/adag (bruttó)  
 
 
Házi szociális gondozás: (ezt már nem kell megállapítani, csak tájékoztató jellegű).  
 
Összes költség: 3.862.096 Ft  
gond. óraszám: 3328 ó  
1 óra ktg-e: 3.862.096: 3328= 1160 Ft/óra 
 
Az Szt. 115. § (9) bekezdése az alábbiakat mondja ki:  

(9) A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. 
A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. 
Ha a szolgáltatás az előző évben nem működött, az önköltség számításának alapjául a tárgyévre tervezett 
költségeket kell figyelembe venni. 
 
Kicsit nehéz értelmezni, nem tudom, hogy mi volt a jogalkotói szándék. Ha nem 
működött tárgyévben, akkor is a tárgyévi adatok alapján kell számolni, ha működik 
akkor is. De kiszámoltuk így, ami az alap lesz:  
 

2012. ktg (előirányzat) szerinti számított térítési díjak  
 
Intézményi térítési díj 
 
Szociális étkeztetés 
 
Költség:   19.448.000 Ft 
Ebből szállítási ktg:       660.100 Ft 
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Étkeztetés 
 
    18.787.900 Ft : 26.188 adag=    717,42   #        717 
Normatíva:          55.360 Ft:  251 éln.       =    220,55   #       -221 
             496,0   # 495 Ft/adag 
 
Int. térítési díj: 495 Ft/adag. 
 
Kiszállítás: 
      660.100 : 16.400 adag=            40,25   #         40,0 
 
Int. térítési díj: 40 Ft/adag. 
 
Teljesített térítési díj.  495 
                                        40 
                                      535 Ft/adag 
 
        
Idősek tartós bentlakásos int. 
 
Összes ktg:             32.014.000 
Ellátottak száma:                16 fő 
Ebből demens:      6 fő 
Átl. Ápolt:                                10 fő 
 
 
32.014.000:16=2.000.875 Ft/fő 
 
Demens ellátott: 
 
Ktg:          2.000.875:365=     5.482 
Normatíva:  710.650:365=  - 1.947 
                                               3.535 
 
Int. térítési díj:    3.535 Ft/nap. 
3.535×30 nap=106.050 Ft/hó 
 
Ált. ápolás: 
 
Ktg:          2.000.875:365=     5.482 
Normatíva:  635.650:365=  - 1.742 
                                               3.740 
 
Int. térítési díj:     3.740 Ft/nap. 
3.740×30 nap=  112.200 Ft/hó 
 
Normatíva nélkül: 5.480 Ft/nap× 30 nap= 164.400 Ft/hó 
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Idősek nappali ellátása 
 
Ktg:          3.675.000:251=  14.641:14fő=   1.046 
Normatíva:     88.580:251=                        -   353 
                                                                       693  #   695 Ft 
 
Int. térítési díj:     695 Ft/nap. 
 
Étkeztetés nélkül: 
 
Ktg:          3.675.000:251=  14.641:14fő=   1.046 
Normatíva:    33.220:251=                        -    132 
                                                                        914  Ft 
 
Int. térítési díj:     914 Ft/nap. 
 
Vendég ebéd: ( alkalmazottak+külső étk. ) 
 
Összes ktg:          19.870.000:27.590=  720 Ft/adag. 
 
Int. térítési díj:     720 Ft/nap. 
 

A gyermekétkeztetés tekintetében az intézményi térítési díjakat a rendelet-tervezet 
tartalmazza.   
 
II. Alkalmazott jogszabályok:  

1. Gyvt 29. § (1) bekezdés e) pontja,  
2. Szociális törvény 92. § (1) bekezdése, 115. § (10) bekezdése és a 114-119/B.§-ai.  
3. Ötv. 1. §-a, 8. § - a, 16. §-a.  
4. Helyi SZMSZ.  

 
III. A döntés anyagi kihatása:  
 
Az I. – V. pontban meghatározottak szerint.  
 
IV. Határozat-tervezet:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 
…/2012. (……) számú 

Határozata 
 
A Képviselő-Testület  
 

A Képviselő-Testület  
A vendégebéd árát nettó 540 Ft / adag + 145 Ft Áfa összegben, azaz bruttó 685 Ft/ 
adagban határozza meg.  
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§. (1) bekezdése értelmében a jogszabály 
előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. 
Tartalmazza a gondozási központ és a gyermekétkeztetés térítési díjaira vonatkozó előzetes 
hatásvizsgálatot egyszerre, mivel így ésszerű.  
 
a.) A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
 
Kötelező határidőben elfogadni a Képviselő-Testületnek.  
 
b.) Környezeti és egészségi következményei:  
 
Nem értelmezhető.  
 
c.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:  
 
Adminisztratív teher nem lesz érzékelhető, eddig is rendelkezésre állt a személyi munkaerő.  
 
d.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
Kötelezően meg kell alkotni ezeket a rendeleteket.  
 
e.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek  
Rendelkezésre állnak.  
 
A rendelet-tervezetek szándékosan nem tartalmaznak összeget, azt a Képviselő-
Testületre bízom a megvitatást követően.  
Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a rendelet – 
tervezetet és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.  

 
(A határozat-tervezet és a rendelet – tervezet elfogadása minősített többséget igényel.). 

 
 
Monostorpályi, 2012. március 28.  
 
 

Tisztelettel:  
 
 

Szabó József  
polgármester  


