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KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

../2016. (III….) 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról  

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló     
1993. évi III. törvény 115. §-ában, 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján 
Magyarország  helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés  
8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következők rendeli el: 

1.§ 

A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

2.§ 

(1) Jelen rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti az intézményi térítési díjakról szóló 4/2012.(III.27.) önkormányzati rendelet. 

Kéthely, 2016. március ... 

Molnár Balázs  Nagy Gáborné 
polgármester      jegyző 

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. április …. 

Nagy Gáborné 
jegyző 
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1. melléklet a ../2016. (IV….) önkormányzati rendelethez 
 

„1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez 
 
 

1) Szociális étkeztetés intézményi térítési díj 
 

Kéthely:  
 
Személyi térítési díj kiszámítása: „jövedelem” alapján  
 
Kedvezmény 
mértéke 

Jövedelem Intézményi térítési 
díj (Ft) 

Kiszállítás (Ft) Térítési díj (Ft) 

0 % 85.501- 553 97 650 
10 % 62.701-85.500 498 87 585 
20 % 48.450-62.700 442 78 520 
30 % 39.901-48.450 387 68 455 
40 % 28.501-39.900 332 58 390 
50 % 15.000-28.500 277 48 325 
100 % 0 0  0 
 
Balatonújlak: 
 
Kedvezmény 
mértéke 

Jövedelem Intézményi térítési 
díj (Ft) 

Kiszállítás (Ft) Térítési díj (Ft) 

0 % 85.501- 500 0 500 
10 % 62.701-85.500 450 0 450 
20 % 48.450-62.700 400 0 400 
30 % 39.901-48.450 350 0 350 
40 % 28.501-39.900 300 0 300 
50 % 15.000-28.500 250 0 250 
100 % 0 0  0 
 
 
 

2) Házi segítségnyújtás intézményi térítési díj: 0 Ft/óra 
 

3) Nappali ellátás intézményi térítési díj: ingyenes” 
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Kéthely Község Önkormányzatának  
Polgármestere  

 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 
                   Tel,/Fax: 85/539-036. 
  
   

    
Ügyiratszám: 764/1/2016.        5. számú előterjesztés  

 
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
szóló 

../2016. (IV….) önkormányzati rendeletének 
 

Á l t a l á n o s  i n d o k o l á s a  
 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályairól szóló 3/2015. 
(II.27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítását a szociális intézményi térítési díjak felülvizsgálati 
kötelezettsége indokolja (Szt. 115.§ (7) bekezdés). 
 

1) Szociális étkeztetés intézményi térítési díj 
Kéthely:  
Személyi térítési díj kiszámítása: „jövedelem” alapján  
 
Kedvezmény 
mértéke 

Jövedelem Intézményi térítési 
díj (Ft) 

Kiszállítás (Ft) Térítési díj (Ft) 

0 % 85.501- 553 97 650 
10 % 62.701-85.500 498 87 585 
20 % 48.450-62.700 442 78 520 
30 % 39.901-48.450 387 68 455 
40 % 28.501-39.900 332 58 390 
50 % 15.000-28.500 277 48 325 
100 % 0 0  0 
 
Balatonújlak: 
 
Kedvezmény 
mértéke 

Jövedelem Intézményi térítési 
díj (Ft) 

Kiszállítás (Ft) Térítési díj (Ft) 

0 % 85.501- 500 0 500 
10 % 62.701-85.500 450 0 450 
20 % 48.450-62.700 400 0 400 
30 % 39.901-48.450 350 0 350 
40 % 28.501-39.900 300 0 300 
50 % 15.000-28.500 250 0 250 
100 % 0 0  0 
 

2) Házi segítségnyújtás intézményi térítési díj: 0 Ft/óra 
3) Nappali ellátás intézményi térítési díj: ingyenes 

A rendeletet 2016. április 1-vel javasoljuk hatályba léptetni. 
 
Kéthely, 2016. március …. 

Molnár Balázs 
 polgármester 



KÉTHELYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 
8713 KÉTHELY, HUNYADI U. 10. 
85/339-150 

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS 

 SZABÁLYZAT 

2016 



Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ 
8713 Kéthely, Hunyadi u. 10. 
Tel.: 85/339-150 

Ügyiratszám: 764/1/2016. 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 30-án tartandó ülésére az 
intézményi térítési díjak megállapításához 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2016. évi térítési díjak tekintetében az alábbi javaslatot teszem, és kérem a Képviselő-testület 
jóváhagyását. 

 A 2016. évi intézményi térítési díjak megállapítását megalapozó számítások 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) 
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó 
szociális ellátásért térítési díjat (a továbbiakban: intézményi térítési díj) állapít meg.  
Az 1993. évi III. tv. 115.§ (1) bekezdése értelmében az intézményi térítési díj összege nem 
haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal 
korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell 
meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a 
szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani, a térítési díjat akkor is 
dokumentálni kell, ha az ellátáshoz nyújtott saját hozzájárulás révén a fenntartó alacsonyabb 
intézményi térítési díjat alkalmaz. 

Az intézményi térítési díj  
A szolgáltatási önköltség egy főre jutó összege. 

A szolgáltatási önköltség 
A szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 78-80. 
§-ai szerinti költségek, önkormányzati intézményeknél az egy szolgáltatási egységre (ételadag,
szolgáltatási óra, nap) számított értéke, amelyet – a 2012. 01. 01-től hatályos módosítás szerint - a 
tárgyévre tervezett adatok alapján kell megállapítani. 

Szolgáltatási önköltség elemei: 
1. anyagjellegű ráfordítás:

a. vásárolt és felhasznált anyagok értéke
b. igénybe vett (vásárolt) szolgáltatások (le nem vonható ÁFA-t is magában foglaló)

értékét
c. egyéb szolgáltatások értéke
d. eladott áruk beszerzési értéke
e. eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

2. személyi jellegű ráfordítás:
a. munkabér, munkadíj, tulajdonos (tag) személyes közreműködése ellenértéke
b. személyi jellegű egyéb kifizetés

3. bérjárulék



  
Szolgáltatási egység 
Szolgáltatási egységen egy főt, ételadagot, szolgáltatási órát, napot, kilométert stb. kell érteni.  
Az intézményi térítési díjat a fenntartó határozza meg, de azt a fenti szabályok alapján kiszámított 
és dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja, azonban a szolgáltatási 
önköltség összegét nem haladhatja meg. A térítési díjat akkor is dokumentálni kell, ha az 
ellátáshoz nyújtott saját hozzájárulás révén a fenntartó alacsonyabb intézményi térítési díjat 
alkalmaz. 
Ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív számot, a térítési díj összege 
nulla. (Szt. 115.§ (2) bek.) 
Ha a fenntartó az étkeztetést több főzőhelyről biztosítja, az intézményi térítési díjat 
főzőhelyenként eltérően is meghatározhatja. /29/1993.(II.17.) Korm.r. 11. §/ 
 
Egyes ellátásokra vonatkozó főbb szabályok összegezve: 
 
Étkeztetés 

• Az étkeztetés intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó 
szolgáltatási önköltség összegét. 

• Az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen 
fogyasztják el vagy az igénybevétel helyére szállítják.  

• A kiosztó helyen, illetve a lakáson történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is 
tartalmazza.  

• Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, 
a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani.  

• Az étel helyben fogyasztásáért vagy elviteléért fizetendő személyi térítési díj a napi 
személyi térítési díj és az adott hónapban igénybe vett étkezési napok szorzata. Az étel 
kiszállítása esetén a személyi térítési díj a kiszállításra számított térítési díjnak és az 
adott hónapban kiszállítással igénybe vett étkezési napok szorzatának összegével 
növekszik 

• Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a 
távolmaradást az intézmény vezetőjének legalább két munkanappal a távolmaradást 
megelőzően írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása esetén csak a távolmaradás 
kezdetétől számított 3. munkanaptól mentesül térítési díj fizetés alól az igénylő.  

 
Házi segítségnyújtás 

• A házi segítségnyújtás gondozási óradíja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó 
szolgáltatási önköltség egy ellátási órára jutó összegét. 

• A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat az óradíj 
és az adott hónapban a lakáson gondozásra fordított idő szorzata alapján kell kiszámítani, 
úgy, hogy annak összege - az Szt. 117/B. §-ában meghatározott esetet kivéve - ne haladja 
meg az Szt. 116. §-ának (3) bekezdésében meghatározott mértéket. 

• A gondozásra fordított időt a gondozási napló alapján kell megállapítani.  
• A gondozási naplóban az ellátott nevét a lakáson kívül végzett tevékenység esetében is 

fel kell tüntetni. 
 
Nappali ellátást nyújtó intézmények 

• A nappali ellátás intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó 
szolgáltatási önköltség egy napra jutó összegét. 

• Nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a csak 
napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, illetve a napközbeni tartózkodást és ott 
étkezést igénybe vevőkre. 



• Ha a jogosult az ellátást meghatározott ideig nem kívánja igénybe venni, azt a 
házirendben foglaltak szerint be kell jelenteni. 

• Amennyiben a nappali ellátást nyújtó intézményben az ellátottról - átmenetileg - a házi 
segítségnyújtás keretében gondoskodnak, az ellátás intézményi térítési díjának, valamint 
a személyi térítési díjnak a megállapítására a házi segítségnyújtásra vonatkozó 
rendelkezések alapján kell eljárni. 

 
A személyi térítési díj külön szabályai 

• A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben 
állapítja meg és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban 
tájékoztatja.  

•••• A személyi térítési díj összege a fenntartó döntése szerint csökkenthető, illetve 
elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. 

•••• 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. 
•••• A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének 

időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azonban az új térítési díj megfizetésére a 
kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra. 

•••• A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jogszabály által meghatározott 
jövedelem: 
a.) 30%-át étkeztetés, 
b.) 25%-át házi segítségnyújtás, 
c.) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, 
d.) 2 %-át, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén. 

•••• Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott 
havi jövedelmének 
a.) 15 %-át a nappali ellátás, 
b.) 30 %-át a nappali ellátás és ott étkezés esetén 

 
 

1. Étkeztetés Kéthely (számadatok ezer Ft-ban) 
 

1.1. Étkeztetés szállítás nélkül 
1.1.1. Szolgáltatási önköltség 

a.) Ellátottak száma a 2016. évi tervadatok alapján: 62 fő 
b.) Étkeztetés önköltsége a 2016. tervadatok alapján: 13.028 Ft 
c.) Ellátási napok száma 2016. évi költségvetési törvény alapján: 252 nap 
 

Szolgáltatási önköltség számításának képlete:  
étkeztetés önköltsége / ellátottak száma / ellátási napok száma, azaz 
 13.028  Ft / 62 fő / 252 nap = 834 Ft/nap 
 

Szolgáltatási önköltség: 834 Ft/nap 
 

1.1.2. Normatív támogatás 
Normatíva (2016. évi költségvetési törvény alapján): 55.360 Ft 
Étkezési napok száma (2016. évi költségvetési törvény alapján): 252 nap 



 
Egy ebédre jutó normatív támogatás számításának képlete: 
normatíva / étkezési napok száma, azaz 55.360/ 252= 220 
 
Egy ebédre jutó normatív támogatás: 220 Ft 
 

1.1.3. Intézményi térítési díj 
A szolgáltatási önköltség egy főre jutó összege. 
 
Az intézményi térítési díj = szolgáltatási önköltség, azaz 834 Ft/nap  
 
Javasolt intézményi térítési díj: 553 Ft/nap 
 

1.1.4. Személyi térítési díj szállítás nélkül 
Az étel helyben fogyasztásáért vagy elviteléért fizetendő személyi térítési díj a napi intézményi 
térítési díj és az adott hónapban igénybe vett étkezési napok szorzata. 

 
1.2. Kiszállítás 
a.) Ellátottak száma a 2016 évi tervadatok alapján: 62 fő 
b.) Kiszállítás önköltsége a 2016. évi tervadatok alapján: 1.510 Ft 
c.) Ellátási napok száma 2015. évi költségvetési törvény alapján: 252 nap 
 

Kiszállítási térítési díj számításának képlete:  
kiszállítás önköltsége / ellátottak száma / ellátási napok száma, azaz 
1.510 Ft / 62 fő / 252 nap = 97 Ft 
 
Kiszállítás térítési díja: 97 Ft/nap 
 

1.2.1. Személyi térítési díj szállítással: 553+97=650 Ft/nap 
Az étel kiszállítása esetén a személyi térítési díj a kiszállításra számított térítési díjnak és az adott 
hónapban kiszállítással igénybevett étkezési napok szorzatának összege. 
 
 
2. Étkeztetés (Balatonújlak) 

 
2.1. Étkeztetés szállítás nélkül 

2.1.1. Szolgáltatási önköltség 
a.) Ellátottak száma a 2016. tervadatok alapján: 30 fő 
b.) Étkeztetés önköltsége a 2016. tervadatok alapján: 5.363 Ft 
c.) Ellátási napok száma 2015. évi költségvetési törvény alapján: 252 nap 
 

Szolgáltatási önköltség számításának képlete:  
étkeztetés önköltsége / ellátottak száma / ellátási napok száma, azaz 

5363  Ft / 30 fő / 252 nap = 709 Ft/ebéd 
 

Szolgáltatási önköltség: 709 Ft/nap 
2.1.2. Normatív támogatás 

Normatíva (2015. évi költségvetési törvény alapján): 55.360 Ft 
Étkezési napok száma (2015. évi költségvetési törvény alapján): 252 nap 
Egy ebédre jutó normatív támogatás számításának képlete: 
normatíva / étkezési napok száma, azaz 55.360 / 252= 220 
  



Egy ebédre jutó normatív támogatás: 220 Ft 
 

2.1.3. Intézményi térítési díj 
A szolgáltatási önköltség egy főre jutó összege. 
Az intézményi térítési díj = szolgáltatási önköltség, azaz 709 Ft  
 
Javasolt intézményi térítési díj: 500 Ft/nap 
 

2.1.4. Személyi térítési díj szállítás nélkül 
Az étel helyben fogyasztásáért vagy elviteléért fizetendő személyi térítési díj a napi intézményi 
térítési díj és az adott hónapban igénybe vett étkezési napok szorzata. 

 
2.2. Kiszállítás (ingyenes) 
a.) Ellátottak száma a 2016. tervadatok alapján: 30 fő 
b.) Kiszállítás önköltsége a 2016. adatok alapján: 0 Ft 
c.) Ellátási napok száma 2015. évi költségvetési törvény alapján: 252 nap 
 

Kiszállítási térítési díj számításának képlete: kiszállítás önköltsége / ellátottak száma / 
ellátási napok száma, azaz 0 Ft / 30 fő / 252 nap = 0 Ft 
 
Kiszállítás térítési díja: 0 Ft/nap 
 

2.2.1. Személyi térítési díj szállítással 
Az étel kiszállítása esetén a személyi térítési díj a kiszállításra számított térítési díjnak és az adott 
hónapban kiszállítással igénybevett étkezési napok szorzatának összege. 
 
 
3. Házi segítségnyújtás 

 
3.1. Szolgáltatási önköltség 

a.) Ellátottak száma a 2016. évi tervadatok alapján: 40 fő 
b.) Házi segítségnyújtás önköltsége a 2016. adatok alapján: 10.859 Ft 
c.) Ellátási napok száma 2016. évi költségvetési törvény alapján: 252 nap 

 
Szolgáltatási önköltség számításának képlete: 
házi segítségnyújtás önköltsége / ellátottak száma / ellátási napok száma / 8 óra, azaz 
10.859 Ft / 40 fő / 252 nap / 8 óra = 135 Ft 
 

Szolgáltatási önköltség: 105 Ft/óra 
 

3.2. Normatív támogatás 
Normatíva (2016. évi költségvetési törvény alapján): 145.000 Ft + 43.500= 188.500 Ft 
Működési napok száma 2016. évi költségvetési törvény alapján: 252 nap 
 
Egy gondozási órára jutó normatív támogatás számításának képlete: 
Normatíva / működési napok száma / 8 óra, azaz 188.500 / 252 / 8 = 94 Ft 
 
Egy gondozási órára jutó normatív támogatás: 94 Ft 
 

3.3. Intézményi térítési díj 
Az intézményi térítési díj = szolgáltatási önköltség –azaz 135 Ft/óra 
 



Javasolt intézményi térítési díj: 0 Ft/óra 
 

3.4. Személyi térítési díj 
A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat az óradíj és az 
adott hónapban a gondozásra fordított idő szorzata alapján kell kiszámítani. 
 
 

4. Időskorúak nappali ellátása 
 

4.1. Szolgáltatási önköltség 
a.) Ellátottak száma a 2016. évi tervadatok alapján: 50 fő 
b.) Nappali ellátás önköltsége a 2016. évi tervadatok alapján: 9.130 Ft 
c.) Ellátási napok száma 2015. évi költségvetési törvény alapján: 252 nap 

 
Szolgáltatási önköltség számításának képlete: 
nappali ellátás önköltsége / ellátottak száma / ellátási napok száma azaz 
9.130 Ft / 50 fő / 252 nap = 821 Ft 
 
Szolgáltatási önköltség: 725 Ft/nap 
 

4.2. Normatív támogatás 
Normatíva 2015. évi költségvetési törvény alapján: 163.500 Ft 
Működési napok száma 2015. évi költségvetési törvény alapján: 252 nap 
 
Egy gondozási napra jutó normatív támogatás számításának képlete: 
Normatíva / működési napok száma azaz 
163.500 / 252 = 649 Ft 
 
Egy gondozási napra jutó normatív támogatás: 649 Ft 
 

4.3. Intézményi térítési díj 
 
Az intézményi térítési díj = szolgáltatási önköltség 725 Ft/nap 
 
Intézményi térítési díj: ingyenesen javasoljuk megállapítani. 
 

4.4. Személyi térítési díj 
A nappali ellátásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat a napidíj és az adott 
hónapban a gondozási napok szorzata alapján kell kiszámítani. 
 

 
Kéthely, 2016. március 16. 
 
 

Hosszúné Tóth Rita 
intézményvezető 

    
    

 
 
 
 



1. sz. melléklet 
 

Intézményi térítési díjak 
  

Hatályos: 2016. április 1-től …/2016 (III. ….) Önk. rendelet alapján 
 

1) Szociális étkeztetés intézményi térítési díj 
 

Kéthely:  
 
Személyi térítési díj kiszámítása: „jövedelem” alapján  
 
Kedvezmény 
mértéke 

Jövedelem Intézményi térítési 
díj (Ft) 

Kiszállítás (Ft) Térítési díj (Ft) 

0 % 85.501- 553 97 650 
10 % 62.701-85.500 498 87 585 
20 % 48.450-62.700 442 78 520 
30 % 39.901-48.450 387 68 455 
40 % 28.501-39.900 332 58 390 
50 % 15.000-28.500 277 48 325 
100 % 0 0  0 
 
Balatonújlak: 
 

Kedvezmény 
mértéke 

Jövedelem Intézményi térítési 
díj (Ft) 

Kiszállítás (Ft) Térítési díj (Ft) 

0 % 85.501- 500 0 500 
10 % 62.701-85.500 450 0 450 
20 % 48.450-62.700 400 0 400 
30 % 39.901-48.450 350 0 350 
40 % 28.501-39.900 300 0 300 
50 % 15.000-28.500 250 0 250 
100 % 0 0  0 
 
 
 

2) Házi segítségnyújtás intézményi térítési díj: 0 Ft/óra 
 

3) Nappali ellátás intézményi térítési díj: ingyenes 
 


