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Előterjesztés  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2017. október 26-i ülésére 
 

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) 
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 
15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról   
 
Ikt.sz: LMKOH/103/9/2017.    
 
Tisztelt Képviselő – testület! 
 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) 
kormányrendelet 2017. augusztus 18-án módosításra került, amely Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) 
érinti.  Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezető asszony (előterjesztés 2. mellékletét képező) 
levelében összefoglalta a módosítás indokait, továbbá javaslatot tett a meghatározandó díjakra 
is.   

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Szoc.tv.) 92. § (1)-(2) bekezdése szerint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról  (nappali ellátás, 
szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a 
társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti települési önkormányzat a társulási 
megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. 

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjai (intézményi 
térítési díj) évente felülvizsgálatra kerülnek.  

A Szoc. tv. 115. § (1)-(2) és (3) bekezdése alapján: „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. 

(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.”   
 
Az előterjesztés 1. mellékletében megfogalmazott rendelet-tervezet a következő 
módosításokat tartalmazza:  

 
Módosításra kerül a Rendelet 3. §-a, ahol a szövegszerű módosítás összhangba kerül az Szt. 

62. § (1) bekezdésében meghatározott jogosultságokkal.  
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A Rendelet 1. számú mellékletében felülvizsgálatra kerülnek a személyi térítési díj felső 

határára vonatkozó értékeket, a jogszabályban foglaltakhoz történő igazítással. 
 
A nappali ellátás térítési díjának csökkentése esetén a melléklet 2.4. pontja törlésre kerül.  
 

A díjakra vonatkozó árajánlatok/javaslatok: 
A szociális étkezésért fizetendő 2018. évi intézményi térítési díj megállapításához bekértük 
az árajánlatokat.  
Szociális étkeztetést kiszállítással kizárólag a Mizse Gastro Kft. tud vállalni, az étel ára: 
495.- Ft/fő/nap – elmúlt évi ár -, a kiszállítás díja 100.- Ft/háztartás/nap – szintén elmúlt 
évi ár -. 
Intézményvezető asszony tájékoztatásában a nappali ellátásért fizetendő intézményi 
térítési díj változtatását (0.- Ft/fő/napban történő megállapítással javasolja), tekintettel 
arra, hogy a térítési díj megszüntetése növelné a nappali ellátás igénybevétele iránti 
szándékot, javítaná a kihasználtságot és emelné a normatíva igénylést meghatározó számított 
ellátotti létszámot. A kieső térítési díjbevételt kompenzálná a tényleges igénybevétel 
növekedése alapján lehívható normatíva támogatás növekedése.  
A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokkal összefüggő, valamint 
egyéb kormányrendeletek módosításáról szóló 235/2017. (VIII.18.) kormányrendelet 
módosításával hatályát vesztette a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 
díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) „szociális 
segítésre vagy személyi gondozásra vonatkozó” szövegrész, vagyis, a házi segítségnyújtás 
nem válik már külön személyi gondozássá és szociális segítéssé óradíjában, amelynek díját 
gondozási órára vetítve szükséges megállapítani.   
Intézményvezető asszony által javasolt díj:  
(házi segítségnyújtás, gondozási óradíj: 700.- Ft/fő/óra;  
házi segítségnyújtás, önköltség alapú gondozási óradíj: 1.315.-Ft/fő/óra.) 
 
A Kormányrendelet határozza meg a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért és 
szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak megállapításának szabályait, melynek rendelkezései 
alapján a Rendelet 1. melléklete felépítésében kiegészül házi segítségnyújtás, önköltség 
alapú gondozási óradíjával.  
 

A Kormányrendelet 3. § (4) bekezdése értelmében 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 Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
társulási megállapodásának VII. fejezet 9. a) pontja értelmében ”Rendelet megalkotására a 
Társulás által ellátott feladatok vonatkozásában Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jogosult a jogszabályokban meghatározott szervek hozzájárulása, 
véleményezése mellett. „ 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése a következők szerint 
rendelkezik: „ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, 
társulás esetén – ha a társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskör a 
felhatalmazás tárgyának szabályozására kiterjed – az önkormányzati rendelet 
megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt vagy ennek hiányában a társulás 
székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete jogosult. A rendelet 
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megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének 
hozzájárulása szükséges.” 
 
Fenti megállapodás VII. fejezet 9. b) pontja értelmében a személyes gondoskodásért, valamint 
a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokért fizetendő térítési díjak esetében a személyi 
térítési díj elengedésének, vagy csökkentésének feltételeit a társult önkormányzatok önállóan 
szabályozzák. A tagok a személyi térítési díj elengedésének, vagy csökkentésének 
következtében kieső intézményi bevételt évente egy alakalommal a tárgyévet követő január 
20. napjáig a társulásnak megfizeti.   
 
Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. október 26-i ülésén tárgyalja és dönt a Rendelet 
módosításhoz történő hozzájárulásáról. 
 
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 2017. december 1. napja.  
 

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. 

Képviselő–testület elé.  

 
 
Lajosmizse, 2017. október 10. 
 
 Basky András sk. 
 polgármester 
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Előzetes hatásvizsgálat Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2017. (…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról  szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításához.   

 
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai: 
 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
 

Az alapszolgáltatási formák közül az étkeztetést és a házi segítségnyújtást igénybevevők 
száma a legmagasabb, melynek hátterében a gazdasági és társadalmi változások állnak.  
A szociálisan rászorult személyek által fizetendő intézményi térítési díjak az elmúlt évhez 
képest a szociális étkeztetés vonatkozásában nem változna, a nappali ellátás díja 0.- 
Ft/fő/napban kerülne megállapításra a házi segítségnyújtás pedig szociális rászorultságtól 
függően kerül megállapításra gondozási óradíjban és önköltségi alapú gondozási óradíjban.  

 
2. Környezeti és egészségi következményei: 

A térítési díjak mértékének csökkentése, és a hozzá kapcsolódó kedvezmények megállapítása 
továbbra is célszerű a rendeletben, mert annak elmaradása esetén, amennyiben az ellátást 
kevesebben veszik igénybe, az ellátástól elesők egészségromlása várható.  

 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  

Nem mérhető hatás 
 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: 
A Magyar Közlöny 2017. évi 131. számában jelent meg (2017. augusztus 18.) a 235/2017. 
(VIII.18.) a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokkal összefüggő, 
valamint egyéb kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet. A szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény határozza meg az 
önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak körét.  Lajosmizse Város területén a szociális 
szolgáltatások rendszere kiépült, az azokhoz való hozzáférés a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó 
Társulás (továbbiakban: Társulás) által fenntartott Egészségügyi Intézmény útján biztosított. 
Lajosmizse Város Önkormányzata – mint Társulás által kijelölt Önkormányzat – a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról köteles rendeletet 
alkotni. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás társulási megállapodásában Lajosmizse Város Önkormányzatát, mint székhely-
önkormányzatot bízta meg a rendeletalkotással. A rendeletalkotás elmaradása esetén az 
önkormányzat mulasztásos törvénysértést követne el.  
 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek:  

 
A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.  
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Előterjesztés 1. melléklete  

 
Rendelet-tervezet 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) önkormányzati 

rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. 
(V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 92. § (2) bekezdés f) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével,  a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdésében biztosított hozzájárulási 
jogkörében eljáró Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával 
a következőket rendeli el:  

1. § 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 3. §-a  helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„3. § 
 

(1) Az étkeztetést a Társulás az Szt. 62. § (1) bekezdésében foglaltak részére biztosítja.  
 

(2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki személyi azonosításra alkalmas okmány 
bemutatásával igazolja, hogy a 65. életévét betöltötte. 

(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos vagy 
kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud. 

(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni a súlyosan fogyatékos személyt, aki a 
súlyos fogyatékosságát az Szt. 65/C. § (6) bekezdése szerint igazolja. 

(5) Pszichiátriai betegsége vagy szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a 
személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és pszichiátriai- vagy 
szenvedélybetegségét a kezelőorvos által kiállított szakvéleménnyel igazolja. 

(6) Hajléktalansága miatt rászoruló az a személy, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, 
vagy az 1. § (1) bekezdésben meghatározott településeken települési szintű lakosként van 
nyilvántartva, amelyet lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazol. 

 (7) A (2)-(6) bekezdésben foglaltak vizsgálatát a 2. § (3) bekezdésben foglalt intézmény 
végzi. 
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2. § 
 

(1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1) A 2. § (1) bekezdés szerinti ellátások intézményi térítési díjának mértékét a rendelet 
1. melléklet 1-2. pontja tartalmazza.” 
 

3. § 
 

(1)  A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 

4. § 
 

(1) Ez a rendelet 2017. december 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 

 
 
Basky András        dr. Balogh László 
 polgármester       jegyző  

        
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: ……………... 
 
        dr. Balogh László    
                        jegyző  
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1. melléklet …………./2017. (…………...) önkormányzati rendelethez 
 

 
„ 1. melléklet a 15/2011.(V.20.) önkormányzati rendelethez”  
 
 
1. A szociálisan rászorult személyek által fizetendő intézményi térítési díjak ÁFA nélkül 
 

1.1. A nappali ellátásért fizetendő intézményi térítési díj  
1.1.1. Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátásért fizetendő 

intézményi térítési díj 0,- Ft/fő/nap 

 1.1.2. Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátást igénybe vevők 

étkezésért fizetendő intézményi térítési díja 455,- Ft/fő/nap 

1.2. A szociális étkezésért fizetendő intézményi térítési díj 
1.2.1. Az ebéd egy adagra jutó intézményi térítési díja 495,- Ft/fő/nap  

1.2.2. Az ebéd szállítási díja 100,- Ft/háztartás/nap  
1.3. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: gondozási óradíj 700,- Ft/fő/óra.  

 

2. A gondozási szükséglettel nem rendelkező személyek intézményi térítési díja ÁFA 
nélkül 
 
2.1. Házi segítségnyújtás önköltségi gondozási óradíja 1.315.- Ft/fő/óra 

 

3. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem alábbiakban meghatározott 
százalékát: 
 
3.1. étkeztetés        

3.1.1 helyszínen történő fogyasztás esetén 20 % 
3.1.2  az igénybevétel helyére történő szállítással 30 % 

3.2. házi segítségnyújtás       20 % 
3.3. házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak   30 % 
3.4. Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátás mellett 
    étkeztetést is biztosítanak       23 % 
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Előterjesztés 2. melléklete 
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