
  

 

TÁJÉKOZTATÁS  

a 2022-ben tervezett térítési díj emelésről 

Tisztelt Társulási Tanács! 

Aszód Város Önkormányzata, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi 

III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 92/B.§(1) bekezdés a) pontja, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet 

2.§.(1) bekezdése alapján rendeletben állapítja meg a személyes gondoskodás körébe tartozó 

szociális ellátások intézményi térítési díját. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-

testületére a rendeletalkotás jogát a Társulási Megállapodás biztosítja.   

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében 

szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII.18.) Kormányrendelet alapján a 

helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv, 

nonprofit szervezet, egyéb szervezet, a helyi önkormányzat többségi tulajdoni 

részesedésével működő gazdasági társaság, a helyi önkormányzat többségi tulajdoni 

részesedésével működő gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság, a képviselő-

testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására szerződéssel rendelkező, a polgári 

perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet az által nyújtott szolgáltatásért, 

végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 

keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) 

mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak az e rendelet hatálybalépését 

megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke. 

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

bekezdése 8. pontja értelmében helyi közügynek, valamint a helyben biztosítható 

közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatnak minősülnek a szociális 

szolgáltatások és ellátások. Az önkormányzat, a költségvetési szervek által nyújtott 

szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való 

gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség 2022. június 30-

ig nem lehet magasabb, mint a szolgáltatás 2020. december 18-án hatályos és alkalmazandó 

mértéke. A díjemelési tilalom a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és 

gyermekjóléti ellátások esetében fizetendő térítési díjakra és a gyermekétkeztetés 

intézményi térítési díjára is vonatkozik, ennek alapján a 2021. évben térítési díj emelés nem 

történt, illetve 2022. évben 2022. június 30. napjáig sem lehetett a térítési díjat megemelni.  

Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása 

elnökétől 

2170 Aszód, Szabadság tér 9. 

Tel.: (+36-28) 500-666  e-mail: aszod.titkarsag@aszod.hu 
 



Jogszabályi háttér:  
 
Az Szoctv. 115. § (1) és (3) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a térítési 
díjakról:   

115. § (1)  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, 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. 

 (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. 

 
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, a Szoctv. 

116. §-ban és 117. §-ban előírtak szerint, azaz,  hogy a személyi térítési díj nem haladhatja 

meg az igénybevevő személy rendszeres jövedelmének meghatározott százalékát.  

 

116. § (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 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300003.tv#lbj973ide652
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300003.tv#lbj995ide652
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300003.tv#lbj996ide652
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300003.tv#lbj997ide652


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. 

 

A Kistérségi Gondozási Központ a következő szolgáltatásokat biztosítja térítés 

ellenében: 

▪ étkeztetés, 
▪ házi segítségnyújtást  
▪ időskorúak nappali ellátása 
▪ ebédszállítás  

                                                                    

A dokumentált és intézményi térítési díj kiszámítását szolgáltatásonként az 1. számú 
melléklet tartalmazza. A táblázatban a 2022. évi eredeti költségvetés adatai szerepelnek. 
 
Fontosnak tartom, hogy a Társulási Tanács véleményét kikérjem a térítési díjak emelése 

kérdésében, így kérem Önöket, hogy véleményezzék jelen tájékoztató anyagot, mielőtt Aszód 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntene a rendelet módosításáról.  

 

  Aszód, 2022.szeptember 14. 

 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs  
              elnök 
 
Látta: dr. Lukács Adrienn  
 munkaszervezet vezetője 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300003.tv#lbj1000ide652


 
1. számú melléklet  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 2 3=1*2 4 5 6=4-5 7=6/3 8                          9=6-8 10 11

Tervezett létszám Osztószám Éves létszám Összköltség Átvezetett költég Új önköltség
1 főre eső költség 

normatíva nélkül
Normatíva

Normatívával 

csökkentett költség

Dokumentált 

térítési díj

Térítési díj 

javaslat

Étkeztetés 77 249 19173 15 343 388         8 507 125            23 850 513          1 244                   6 399 250           17 451 263                910              720, 1055

Házi segítségnyújtás 42 249 10458 31 736 097         -                         31 736 097          3 035                   19 516 560         12 219 537                1 168           700

Nappali ellátás 48 249 11952 34 028 500         8 507 125 -           25 521 375          2 135                   21 197 000         4 324 375                  362              300

Átvezetett költség:

Házi segítségnyújtás tervezett létszáma:

Szolgáltatás megnevezése

Térítési díj számítás szolgáltatásonként

az étkeztetés egy részét a nappali ellátás keretén belül biztosítjuk (személyi és dologi feltételek), ezért a nappali ellátás önköltségének 25%-a átvezetésre kerül

6 fő gondozónő * 8 óra munkaidő



2. számú melléklet 
KISTÉRSÉGI GONDOZÁSI KÖZPONT  

2022. ÉVI TÉRÍTÉSI DÍJAK 

Nyugdíjak % - os 
aránya 

Nyugdíj 
minimum 150 

% -a alatt 
151-200 % 201%-250% 251%300% 301%-350% 351%-375% 

376%-
400% 

  

Nyugdíjak összege 42 750 alatt 
42 755-                  

57 000 

57 000-              

71 250 

71 250-                 

85 500 

85 500-               

99 750 

99 755-           

106 875 

106 880            

felett 
  

Intézményi Térítési 
díj 

Térítésmentes 20 % - a 40 % - a 60 % - a 80 % - a 90 % - a 100 % - a 

  

Házi segítségnyújtás 
személyi gondozás 

Térítésmentes Térítésmentes 280.- Ft 420.- Ft 560.- Ft 630.- Ft 700.- Ft 

  

Házi segítségnyújtás 
szociális segítés 

Térítésmentes Térítésmentes 280.- Ft 420.- Ft 560.- Ft 630.- Ft 700.- Ft 

  

Étkezés (1x) ebéd Térítésmentes Térítésmentes 290.-Ft 430.-Ft 575.- Ft 650.-Ft 720.-Ft 

  

Étkezés (3x) tízórai, 
ebéd,uzsonna 

Térítésmentes Térítésmentes 420.- Ft 635.-Ft 845.-Ft 950.-Ft 1055.-Ft 

  



Nappali ellátás Térítésmentes Térítésmentes 120.-Ft 180.-Ft 240.-Ft 270.-Ft 300.-Ft 

  

Ebédszállítás Térítésmentes Térítésmentes 170.- Ft 255.- Ft 340.- Ft 385.- Ft 425.- Ft 

  

 


