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Aszód Város Önkormányzata 
POLGÁRMESTERÉTŐL  
  
2170 Aszód, Szabadság tér 9.   •   +36-28/500-666   •   polgarmester@aszod.hu 
 

 

Az előkészítésben közreműködött: 

Dr. Ballagó Katalin jegyző 

Varga Jánosné intézményvezető 

 

Előterjesztés  

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

térítési díjáról szóló 7/2014. (V.30. ) önkormányzati rendelet módosítására 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország Kormánya 2020. március 11-én kihirdette az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló  41/2020. (III. 11.) 

Korm. rendeletét. 

A koronavírus-járvány az idősekre jelenti a legnagyobb veszélyt.   Ezért fontos, hogy kerüljék  

azokat a helyeket, ahol sokan vannak, különösen a zárt tereket,  a csoportos rendezvényeket, 

és lehetőség szerint a tömegközlekedést. Aszódon 1113 fő 65 év feletti ember él. 

Aszód Város Önkormányzat részükre segítséget ajánl gyógyszerkiváltásban, bevásárlásban és 

meleg étkezés biztosításában. Utóbbira azonban a hivatkozott rendeletünk nem tartalmaz 

szabályozást, ezért erre a helyzetre is  szükséges most a szabályozás. Mivel az utóbbi fontos és 

jelen helyezben nem tűr halasztást ezért tárgyaljuk rendkívüli ülésen. Ennek térítési díját nem 

egységesen  javasoljuk megállapítani , 380.- és 700.- Ft összegre teszünk javaslatot 

jövedelemtől függően. 

Ezene túlmenően a Szoc. tv. 115. § (1) bekezdése a következők szerint rendelkezik: 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.  

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 7/2014. (V.30. ) 

szóló önkormányzati rendelet  „A szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díja” cím 

alatti szakaszainak és  1. mellékletének módosítása szükséges a szolgáltatások intézményi 

térítési díjának meghatározása miatt. 

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

Szoc.tv.) 114. § (1)-(2) bekezdése szerint a személyes gondoskodást nyújtóellátásokért 

(nappali ellátás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) térítési díjat kell fizetni. 
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A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjai (intézményi térítési 

díj) évente felülvizsgálatra kerülnek. 

A Szoc. tv. 115. § (2) bekezdése a következők szerint rendelkezik: Az intézményi térítési díj 

összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben 

egy alkalommal, támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az intézményi 

térítési díjat integrált intézmény esetében szolgáltatásonként, szakápolási központ esetében a 

szakápolási ellátásra külön kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a 

közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. 

 

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. 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) 

Korm. Rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az intézményi térítési díjat és a személyi térítési 

díjat 

a) étkeztetés esetén ellátási napra, 

b) házi segítségnyújtás esetén gondozási órára, 

e) nappali ellátás esetén ellátási napra, 

kell meghatározni. 

  

A (3) bekezdés szerint az intézményi térítési díj szolgáltatónként, intézményenként, 

telephellyel rendelkező szolgáltató, intézmény esetén ellátást nyújtó székhelyenként, 

telephelyenként, továbbá bentlakásos intézményi ellátás esetén épületenként külön-külön is 

meghatározható. 

A (4) bekezdés szerint az 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 Szoc.tv. 92. § (1) bekezdés b) pontjának rendelkezése szerint  személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról ha a fenntartó 

önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti 

települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. 

Az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása megállapodás 15. 

pontjában kapott felhatalmazás alapján a rendelet megalkotására Aszód Város Önkormányzat 

jogosult. 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a az alábbiakról 

rendelkezik: fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési 

kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó 

jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie. Erre 

tekintettel a rendelet hatályba lépésének javasolt időpontja 2020. májusa 1. napja. . 
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A térítési díj megállapítása során használt meghatározások a következők. 

Dokumentált intézményi térítési díj: a felmerülő költségek alapján megkapott térítési díj. 

Intézményi térítési díj: a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 

ellenértékeként megállapított összeg. 

Személyi térítési díj: Az összeg, melyet az ellátott ténylegesen megfizet. 

A térítési díj megállapítása során kiszámítjuk a dokumentált intézményi díjat.  

A dokumentált intézménytérítési díjat a fenntartó alacsonyabb összegben is megállapíthatja, 

ezért az előző évi térítési díjat emeli %-os arányban., így kapjuk meg intézményi térítési 

díjat. 

A személyi térítési díjat pedig az ellátott jövedelme alapján kell megállapítani, az alábbiak 

fegyelembe vételével. 

A Szoc. tv 116. § (1) bekezdése szerint  a szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának 

megállapításánál 

a) a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét, 

c) kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet 

kell figyelembe venni. 

 A  (3) bekezdés szerint  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. 

A 117. §  (1)  bekezdése szerin 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 

nyújtó intézmények esetén. 

 

Az intézmény a következő szolgáltatásokat biztosítja térítés ellenében: 

 étkeztetés, 

  házi segítségnyújtást  

 időskorúak nappali ellátása 

 ebédszállítás  

 

A Kistérségi Gondozási Központ vezetője a szükséges számításokat elvégezte,  a Kistérségi 

Gondozási Központ szolgáltatásainak térítési díjait felülvizsgálta, 2020. év május 1-től  az 

alább javasoltak szerint javasolja megállapítani az intézmény vezetője aki   kidolgozta az 

intézményi  térítési díjak  tervezetét, melyet a módosító rendelet-tervezetbe beépítettünk. 

 

1. Nappali ellátás (Idősek Klubja) 

2019. évben, a nappali ellátást igénybevevők intézményi térítési díja 90.- Ft/nap volt.     

Az intézményvezető 10 %-os emelést javasol. 
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Ennek alapján 2020. évben az intézményi térítési díjat a kerekítés szabályaival  100.- Ft 

/nap összegben javasolja megállapítani –sávos besorolás szerint. 

 

2. Étkeztetés 

2019. évben akik az étkezést igénybe vették az intézményi térítési díj 695.- Ft/nap volt. 

Az intézményvezető nem javasol emelést. 

. 

Fenti térítési díj a napi háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) tartalmazza. 

Javasolja a csak napi egyszeri étkezési igénybevevőknél  ( ebéd) a térítési díjat külön 

megállapítani, mely a háromszori étkezés 67%-ában  azaz napi 465.- Ft/ebéd összegben. 

 

3. Házi segítségnyújtás 

2019. évben  a házi segítségnyújtást igénybe vevők intézményi térítési díja 395.- Ft/óra volt. 

Az intézményvezető 10 %-os emelést javasol. 

Ennek alapján 2020. évben az intézményi térítési díj 435.- Ft/óra összegben javasolja  

megállapítani - sávos besorolás szerint. 

A házi segítségnyújtás keretében külön kell meghatározni a  személyi gondozás és a  

szociális segítés térítési díját. Az intézményben  ez a két térítési díj azonos összegű, de a 

rendelet tervezet mellékletében  külön soron szerepel. 

 

4. Ebédszállítás 

 

2019. évben az ebédszállítás intézményi térítési díja 350.- Ft/ ebéd volt.  

Az intézményvezető 10 %-os emelést javasol. 

Ennek alapján 2020. évben az ebédszállítás intézményi térítési díja 425.- Ft/ ebéd lenne sávos 

besorolással.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a módosító 

rendeletet megalkotni szíveskedjen. 

 

Aszód, 2020. 03. 17. 
 

 

       Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

       polgármester 

Látta: 

 

Dr. Ballagó Katalin 

jegyző 
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Aszód Város Képviselő-testületének 

5/2020. (III. 20. ) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

térítési díjáról szóló 7/2014. (V.30. )  önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a 92. § (2) 

bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Aszód Város Önkormányzata 

és az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása megállapodás 

15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva  a 

következőket rendeli el: 

 

1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 7/2014. 

(V.30. ) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés  második 

mondata  helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § (1) Ha a szociális szolgáltató intézmény szabad kapacitással rendelkezik a kiszállítás 

díja: 425.- Ft/ebéd. 

 

2. §  A Rendelet 4. § (1) bekezdése  helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4.§ (1) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 425.-Ft/óra. 

 

3. § A Rendelet 5. §-a  helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. § A nappali ellátás intézményi térítési díja:idősek nappali ellátása esetén napközbeni 

tartózkodás, étkezés nélkül: 100.-Ft/nap.” 

 

4. § A Rendelet  a következő 5/A  §-sal egészül ki: 

 

„5/A § Kihirdetett veszélyhelyzet idején  a szociális szolgáltató intézmény által a 65. életévüket 

betöltött személyek részére biztosított  étkeztetés  (napi egyszeri meleg étel biztosítása) térítési 

díja, ha a egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 300 %-át, úgy a fizetendő étkezési személyi térítési díj 380.- Ft, ha az egy főre eső 

jövedelem ezt meghaladja  úgy a fizetendő étkezési személyi térítési díj 700.- Ft. 

 

5. § A Rendelet melléklete helyébe jelen  rendelet melléklete lép. 

6. §  (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2020. május 1-jén lép 

hatályba. 

(2) A 4. § a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Aszód, 2020. március 18. 

 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs      Dr. Ballagó Katalin 

polgármester        jegyző 
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Melléklet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 7/2014. (V.30. )  önkormányzati rendelete módosításáról 

szóló    5 /2020.. ( III.19.)  önkormányzati rendelethez 
„Melléklet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 7/2014. (V.30. )  önkormányzati rendelethez 

 

Kistérségi Gondozási Központ 

Személyi térítési díj 2020. május 1-től 

 

 

Nyugdíjak %-

os 

aránya 

 

Nyugdíj 

minimum 
150%- a  alatt 

 

150-

200% 

 

225% 

 

250% 

 

275% 

 

300% 

 

325% 

 

350% 

 

375% 

 

400% 

Nyugdíjak 

összege 

 

 

42 750 

alatt 

42 755- 

57 000 

57 005- 

64 125 

64 130- 

71 250 

71 255- 

78 375 

78 380- 

85 500 

85 505- 

92 625 

92 630-  

99 750 

99 755- 

106 875 

106 880- 

felett 

Intézményi  

Térítés díj 

 

Térítésmentes 20%-a 30%-a 40%-a 50%-a 60%-a 70%-a 80%-a 90%-a 100%-a 

Házi 

segítségnyújtás 

személyi gondozás 

Térítésmentes Térítésment

es 
130.-Ft 175.-Ft 220.-Ft 260.-Ft 305,- Ft 350.-Ft 390.-Ft 435.-Ft 

Házi 

segítségnyújtás 

szociális segítés 

Térítésmentes Térítésment

es 
130.-Ft 175.-Ft 220.-Ft 260.-Ft 305.-Ft 350.-FT 390.-Ft 435.-Ft 

Étkezés (3x) 
tízórai,ebéd,uzsonna 

Térítésmentes Térítésment

es 
210.-Ft 280.-Ft 345.-Ft 415.-Ft 485.-Ft 555.-Ft 625.-Ft 695.-Ft 

Étkezés (1x) 
ebéd 

Térítésmentes Térítésment

es  
140.-Ft 185.-Ft 232.-Ft 280.-Ft 325.-Ft 370.-Ft 420.-Ft 465.-ft 

Nappali ellátás 

 

Térítésmentes Térítésment

es 
Térítésmentes        70.-Ft 70.-Ft 80.-Ft 80.-Ft 100.-Ft 100.-Ft 100.-Ft 

 
Ebédszállítás 

Térítésmentes Térítésmente

s 
130.-Ft 170.-Ft 215.-Ft 255.-Ft 300.-Ft 340.-Ft 385.-Ft 425.-Ft 

 „ 
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

(a jogalkotásról  szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § ) 

Rendelet-tervezet címe: Aszód Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. ( III.19.)  önkormányzati rendelete  a személyes 

gondoskodást  nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 7/2014. (V.30. )  önkormányzati rendelete 

módosításáról 

 
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági hatás: Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív terheket 

befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

Mivel az önkormányzat képviselő-testülete a 

személyes gondoskodás keretében ellátásban 

részesülő, más önkormányzat közigazgatási 

területén élőkre is kötelező erővel állapítja 

meg a térítési díjat, a várható társadalmi 

hatás a jogbiztonság érzetének növekedése, 

mivel a szabályozás megteremti az 

egységes döntéshozatali eljárás alapjait. 

Az egységes döntéshozatal növekedhet a 

szociálisan és egészségügyi szempontból 

rászoruló személyek biztonságérzete. 
 

Többlet kiadást a rendelet  

elfogadása nem jelent. 

Nincsenek. 

 

 

Nincsenek.  Nincsenek. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az Szt.-ben lévő felhatalmazása – valamint a fenntartó társulási megállapodásban foglalt kijelölés –  

alapján az önkormányzatnak rendeletalkotási kötelezettsége van a szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

térítési díjai vonatkozásában. 

A rendelet megalkotásának elmaradása 

esetén várható következmények: 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén nem teljesülnek a hatályos jogi szabályozásban 

meghatározott feltételek. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi:  

biztosított biztosított  biztosított  biztosított   

 








