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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Szt.) 114. § (1) bekezdése szerint, ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. 
 
Az intézményi térítési díjának megállapítása, illetve módosítása a Szt. értelmében a fenntartó 
hatásköre. A személyi térítési díj összege a Szt. 115. § (6) bekezdése értelmében a 
megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható 
meg.  
 
Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 
ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a 
szolgáltatási önköltséget.  A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a 
tárgyév április 1. napjáig kell megállapítani. Az intézményi térítési díjat konkrét összegben a 
készpénzfizetéskor alkalmazott kerekítés szabályai szerint, kerekítve, forintban kell 
megállapítani. 
 
Az Szt. és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. 
(II.17.) Kormányrendelet értelmében a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 
ellátások intézményi térítési díját a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Tanácsának (továbbiakban: Tanács) határozatban kell megállapítani.  
A Tanács 2019. február 21. napján tárgyalja a Társulás fenntartásában működő Komló 
Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ intézményi térítési díjainak módosításáról 
szóló előterjesztést. 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési támogatásokról valamint a 
szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015 (II.20.) számú rendeletének (a 
továbbiakban: önkormányzati rendelet) 6. számú melléklete szabályozza a szociális ellátások 
intézményi térítési díját. A Társulás határozatának megfelelően szükséges az önkormányzati 
rendelet 6. számú mellékletének módosítása. 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban Gyvt.)  a szolgáltatási önköltség meghatározásával kapcsolatos fenntartói 
feladatokat az alábbiak szerint határozza meg:  
A Gyvt. 146. § (1) bekezdése szerint, ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni 
ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért, a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért, valamint a 
gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. 
 
A Gyvt. 147. § (1) bekezdése kimondja, hogy a fenntartó megállapítja a 146. § (1) 
bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, ami - a gyermekétkeztetés kivételével - 
a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított 
támogatás különbözete.  
A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek 
gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban 
együtt: gondozásra), valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. 



A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell 
megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a 
tárgyidőszaki folyamatok indokolják. 
A fenntartó az intézményi térítési díjat a kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált 
térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. 
 
A szolgáltatási önköltség alapján meghatározható intézményi térítési díjjal kapcsolatosan a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:  
Bölcsőde esetében a gyermek Gyvt. 147. § (2) bekezdés szerinti gondozására számított 
intézményi térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség 
és a normatív állami hozzájárulás összegének különbözete. Az élelmezés 
nyersanyagköltségének meghatározásakor az általános forgalmi adóval növelt összeget kell 
figyelembe venni. 
 
A Tanács 2019. február 21. napján tárgyalja a Társulás fenntartásában lévő Bölcsőde 
intézményi térítési díjainak módosításáról szóló előterjesztést. 
 

Az önkormányzati rendelet 7. számú melléklete szabályozza a Bölcsődei intézményi térítési 
díjakat. A Társulás határozatának megfelelően szükséges a rendelet 7. számú mellékletének 
módosítása. 
 
Az előterjesztés szöveges része a rendelettervezet indokolásaként is szolgál. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Szociális és egészségügyi bizottság, a Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 
véleményének figyelembevétele mellett a rendelettervezetet szíveskedjen elfogadni! 
 
Komló, 2019. február 6. 
 
 
 

 dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 



 
1. számú melléklet 

rendelettervezet 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
.../2019. (....)  

önkormányzati rendelete 
 

A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL VALAMINT A SZOCIÁLIS 
ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL  

 
szóló 1/2015 (II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésben, 25. § 
(3) bekezdés b) pontjában, 26. § -ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) 
bekezdésébe, 45.§-ában, 48. § (4) bekezdésében, 58/B.§ (2) bekezdésében, 92. § (1)–(2) 
bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdésében és a 29. § (3) 
bekezdésében, valamint a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának 
2/2011. (XI. 8.) számú határozatában, 3/2012. (II. 7.) számú határozatában kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

 
1. §  

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról, valamint a 
szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015 (II.20.) számú önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép. 
 

2. § 
 

A Rendelet 7. számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép. 
 

3. § 
 
(1) Ez a Rendelet 2019. március 1. napján lép hatályba. 

 
 
(2) E Rendelet 1. számú és 2. számú mellékletében foglaltakat a 2019. március 1. napját 

követően megállapított térítési díjak esetében kell alkalmazni. 
 
 
Komló, 2019. február 21. 
 
 

 Polics József       dr. Vaskó Ernő 
 polgármester                címzetes főjegyző 



1. sz. melléklet a …/2019. (… …) önkormányzati rendelethez 
„ 6. sz. melléklet az 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez” 

 
 

1. Szociális étkeztetésnél 

 Intézményi térítési díj 

1.1. Szociális étkeztetés (amely tartalmazza az 
általános forgalmi adót) kiszállítással együtt        

875,- Ft/fő/nap 

1.2. Szociális étkeztetés (amely tartalmazza az 
általános forgalmi adót) kiszállítás nélkül       

825,- Ft/fő/nap 

 
1.3. Személyi térítési díj étkeztetés esetén: 
Személyi térítési díj étkeztetés esetén, amennyiben az ellátott havi jövedelme  
 kiszállítással           kiszállítás  

                                nélkül 
nem haladja meg a 31.350,- Ft-ot 230,- Ft/nap 180,- Ft/nap 
31.351,- Ft - 42.750, Ft jövedelem között 290,- Ft/nap 240,- Ft/nap 
42.751,- Ft - 71.250,- Ft jövedelem között 350,- Ft/nap 300,- Ft/nap 
71.251,- Ft - 99.750,- Ft jövedelem között 450,- Ft/nap 400,- Ft/nap 
99.751,- Ft - 128.250,- Ft jövedelem között 580,- Ft/nap 530,- Ft/nap 
128.251,- Ft - 156.750,- Ft jövedelem között 680,- Ft/nap 630,- Ft/nap 
156.751,-Ft - 181.000,- Ft jövedelem között 710, -Ft/nap 660, -Ft/nap 
181.001,- Ft jövedelem fölött 750, -Ft/nap 700, -Ft/nap 
 
2.   Nappali ellátásnál 
 
 Intézményi térítési díj 

2.1 Nappali ellátás 2.120,- Ft/fő/nap 

2.2 Demens ellátás étkezés nélkül 3.680,- Ft/fő/nap 

2.3 Demens ellátás étkezéssel 4.555,- Ft/fő/nap 

 
2.4. Személyi térítési díj idősek nappali- és demens betegek ellátása esetén:  
 
2.4.1 Személyi térítési díj idősek nappali ellátása esetén  
(csak tartózkodók), amennyiben az ellátott havi jövedelme: 
nem haladja meg a 70.000,- Ft-ot 50,- Ft/nap 
70.001,- Ft - 85.000,- Ft jövedelem között                                                       80,- Ft/nap 
85.001,- Ft -  100.000,- Ft jövedelem között 165,- Ft/nap 
100.001,- Ft - 135.000,- Ft jövedelem között                                         190,- Ft/nap 
135.001,- Ft -  150.000,- Ft jövedelem között                                              220,- Ft/nap 
150.001,- Ft - 170.000,- Ft jövedelem között                                              250,- Ft/nap 
171.001,- Ft - 185.000,- Ft jövedelem között                                              270,- Ft/nap 
185.001,- Ft jövedelem fölött                                             300,- Ft/nap 



 
 
 
 
2.4.2. Személyi térítési díj demens betegek nappali ellátása étkezéssel esetén  
amennyiben az ellátott havi jövedelme: 
nem haladja meg a 70.000,- Ft-ot 245,- Ft/nap 
70.001,- Ft – 85.000,- Ft jövedelem között                                                       340,- Ft/nap 
85.001,- Ft – 100.000,- Ft jövedelem között 460,- Ft/nap 
100.001,- Ft – 135.000,- Ft jövedelem között                                              580,- Ft/nap 
135.001,- Ft – 150.000,- Ft jövedelem között                                              650,- Ft/nap 
150.001,- Ft - 170.000,- Ft jövedelem között                                              760,- Ft/nap 
171.001,- Ft - 185.000,- Ft jövedelem között                                              830,- Ft/nap 
185.001,- Ft jövedelem fölött                                             990,- Ft/nap 
 
 
3. Hajléktalanok ellátásánál  
 

 Intézményi térítési díj /Szolgáltatási önköltség 

3.1.  Hajléktalanok ellátása 
4.130,- Ft/fő/nap 
123.900,- Ft/hó 

 

3.2. Személyi térítési díj Hajléktalanok Átmeneti Szállása esetén: 
 
Az igénybevétel első 30 napjára térítési díjat nem kell fizetni. 
 
A 2. hónaptól, amennyiben az ellátott havi jövedelme  

nem haladja meg a 30.000,- Ft-ot 120,- Ft/nap 3.600,- Ft/hó 
30.001,- Ft – 55.000,- Ft jövedelem között                              260,- Ft/nap 7.800,- Ft/hó 
55.001,- Ft – 65.000,- Ft jövedelem között 380,- Ft/nap 11.400,- Ft/hó 
65.001,- Ft – 75.000,- Ft jövedelem között 430,- Ft/nap 12.900,- Ft/hó 
75.001,- Ft – 85.000,- Ft jövedelem között 600,- Ft/nap 18.000,- Ft/hó 
85.001,- Ft – 95.000,- Ft jövedelem között 850,- Ft/nap 25.500,- Ft/hó 
95.001,- Ft jövedelem felett 1.000,- Ft/nap 30.000,- Ft/hó 
 
4. Házi segítségnyújtás 
 

4.1. Házi segítségnyújtás 
1.545,- Ft/fő/óra, ebből: 

•  Szociális segítés: 300,- Ft/fő/óra 
• Személyes gondozás: 1.245,- Ft/fő/óra 

 
 
 



 
4.2. Személyi térítési díj házi segítségnyújtás esetén: 
Személyi térítési díj házi segítségnyújtás esetén, amennyiben az ellátott havi jövedelme: 

Jövedelem 
 

Személyi gondozás Szociális segítés 

nem haladja meg az 56.000,- Ft-ot 100,- Ft/óra 80,- Ft/óra 

56.001,- Ft - 75.000,- Ft jövedelem között 140,- Ft/óra 100,- Ft/óra 

75.001,- Ft - 105.000,- Ft jövedelem között 210,- Ft/óra 150,- Ft/óra 

105.001,- Ft - 135.000,- Ft jövedelem között 240,- Ft/óra 190,- Ft/óra 

135.001,- Ft - 150.000,- Ft jövedelem között 320,- Ft/óra 280,- Ft/óra 

150.001,- Ft - 170.000,- Ft jövedelem között 450,- Ft/óra 320,- Ft/óra 

170.001,- Ft - 185.000,- Ft jövedelem között 570,- Ft/óra 440,- Ft/óra 

185.001,- Ft jövedelem felett 630,- Ft/óra 500,- Ft/óra 

 
5.  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:  

5.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 315,- Ft/készülék/nap 

  
 
5.2 Személyi térítési díj Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén: 
 
Személyi térítési díj jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén, amennyiben az ellátott havi 
jövedelme: 
nem haladja meg a 45.000,- Ft-ot 30,- Ft/készülék/nap 
45.001,- Ft - 75.000,- Ft jövedelem között                                                                         50,- Ft/készülék/nap 

75.001,- Ft jövedelem fölött 
a havi jövedelem 2 % -a/nap 

de legfeljebb 300,- Ft/ kész/nap 

 
5.3 A szociálisan nem rászorult személyek önköltségi áron vehetik igénybe a 
szolgáltatást. 
 
 
A személyi térítési díjak tartalmazzák az ÁFA-t. 
 
A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét 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. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
2. sz. melléklet a …/2019. (… …) önkormányzati rendelethez 

„ 7. sz. melléklet az 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez” 
 
 
 
 

1. Bölcsődei gondozási díj 
 

1.1. Bölcsődei gondozás szolgáltatási önköltsége: bruttó 6.475,-Ft 
 

1.2. 1 napra jutó bölcsődei gondozás intézményi térítési díja: 1.050,-Ft 
 
A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja, a számított gondozási intézményi díjnál 
alacsonyabb összeg: 150,- Ft/fő/nap  
 

2. Bölcsődei gyermekétkeztetés térítési díja 
 

2.1. Bölcsődei gyermek étkeztetés szolgáltatási önköltsége: bruttó 1.440,- Ft 
 

2.2. 1 napra jutó gyermek étkeztetés intézményi térítési díja:   
Normál 100%-os étkeztetés esetén: 421,- Ft/nap + ÁFA 
Diétás 100%-os étkeztetés esetén: 552,- Ft/nap + ÁFA 

 
2.3. Alkalmazott ebéd:  319,- Ft/nap + ÁFA 

 


