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2 .  N a p i r e n d  

ELŐTERJESZTÉS 

házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának felülvizsgálata 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Bánk település tekintetében a házi segítségnyújtást, mint kötelező önkormányzati feladatot 2014. 

január 1-jétől Bánk Község Önkormányzata saját hatáskörben biztosítja és látja el. 

 

A házi segítségnyújtásban 1 fő szakképzett szociális gondozó dolgozik közalkalmazotti 

jogviszonyban. 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 25/A §-a értelmében a házi 

segítségnyújtás személyi gondozás és szociális segítés szolgáltatási elemeket biztosít. Jelenleg 7 fő 

részesül házi segítségnyújtásban, ebből 3 fő szociális segítésben, 4 fő pedig személyi gondozásban. 

 

A házi segítségnyújtás keretében biztosított szociális segítésért és személyi gondozásért fizetendő 

intézményi és személyi térítési díj összegét Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a 

szociális ellátásokról szóló 4/2009.(III.27.) önkormányzati rendelete tartalmazza, amely mindkét 

szolgáltatási típus esetén azonos összegű, azaz jelenleg bruttó 200 Ft/gondozási óra. 

 

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

114. § (1) bekezdése szerint, ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokért térítési díjat kell fizetni. 

A Szoctv. 114.§ (3) bekezdése alapján a fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki 

jövedelemmel nem rendelkezik. 

 

A Szoctv. 92. § (1)-(2) bekezdése kimondja: 

92. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról 

a) a fenntartó önkormányzat, 

b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban megjelölt székhely 

szerinti vagy az erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak 

szerint 

rendeletet alkot. 

(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat az (1) bekezdés szerinti 

rendeletben szabályozza 

a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit; 

b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját; 

c) azt, hogy az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani; 

d) azt, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás; 

e) az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait; 

f) a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési 

díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait; 

g) az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodással összefüggő 

kérdéseket; 

h)  

 

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjait (intézményi térítési díj) 

évente felül kell vizsgálni. 

 

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

115.§ (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. 

115. § (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 intézményi térítési díj esetében lényeges, hogy az ellátást igénybe venni kívánó személyi kör 

számára kiszámítható és tervezhető legyen, ezért év közben csak egy alkalommal korrigálható.  

 

A Szoctv. 116. § (1) bekezdése értelmében 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. 

 

A Szoctv. 116. § (3) bekezdése alapján 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 

esetében. 

 

A házi segítségnyújtás keretében biztosított szociális segítés és személyi gondozás önköltségének 

és intézményi térítési díjának meghatározása az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1) 

bekezdése az alábbiakról rendelkezik: 

„A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges 

gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 603/2020. (XII. 

18.) Korm. rendelet] hatálybalépésének napjától 2022. június 30. napjáig - a (3) és (4) bekezdésben 

foglalt kivétellel -  

a) a helyi önkormányzat, 

b) a helyi önkormányzat által fenntartott 

ba) költségvetési szerv, 

bb) nonprofit szervezet, 

bc) egyéb szervezet, 

c) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, 

d) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által 

alapított gazdasági társaság, 

e) a képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására szerződéssel rendelkező, a 

polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet által nyújtott 

szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való 

gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban 
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együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 603/2020. (XII. 18.) 

Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezet a 603/2020.(XII.18.) Korm. rendelet hatálybalépésének napjától 

már megállapított új díjat nem vezethet be, 2022. június 30. napjáig új díjat nem állapíthat meg, 

meglévő díjat új kötelezetti körre nem terjeszthet ki. 

 

Fentiek alapján az önkormányzat az általa nyújtott szolgáltatásért (pl. szociális alapszolgáltatások) 

fizetendő díjat (az ellátott által fizetendő térítési díjat) nem emelheti meg, ugyanakkor a Szoctv. 115. 

§-ában meghatározott kötelezettség teljesítése alól a jelenleg hatályos jogszabályok nem adnak 

felmentést, ezért a házi segítségnyújtás keretében biztosított szolgáltatásokért fizetendő térítési díjat 

2022. április 1-jéig felül kell vizsgálni. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a házi segítségnyújtás, 

mint szociális alapszolgáltatás keretében nyújtott szociális segítésért és személyi gondozásért 

fizetendő intézményi és személyi térítési díj összegének felülvizsgálata ügyében döntést hozni 

szíveskedjen. 

  

 

Bánk, 2022. március 22. 

 Tisztelettel: 

 

 Torma Andrea 

 polgármester 

 

 

  

……/2022. (III…..) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t  

 
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által saját hatáskörben 

biztosított házi segítségnyújtás, mint szociális alapszolgáltatás keretében nyújtott szociális segítésért és 

személyi gondozásért fizetendő intézményi és személyi térítési díj összegét felülvizsgálta és – 

tekintettel a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § 

-ban foglalt rendelkezésekre – a szociális segítésért és személyi gondozásért fizetendő intézményi és 

személyi térítési díj összegét nem módosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 


