
 

 

 

 

 
 HAT/_________/2022.             Az előterjesztés előkészítésben közreműködött: 
                Nagy Márta hatósági irodavezető 

         Nagyné Horváth Judit ált. ig. osztályvezető 
                Semperger Katalin intézményvezető 
                  
                             
                

Előterjesztés 
a szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: szociális rendelet) tartalmazza a Szociális, Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) intézményi és személyi térítési díjait. 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szociális törvény) értelmében: 

„114. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért 
térítési díjat kell fizetni. (…) 

(3)  A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik.  
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 (…) 

(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. (…) 

115/A. § (1) Térítésmentesen kell biztosítani 
a) a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatást, 
b) a népkonyhán történő étkeztetést, 
c) a családsegítést, 
d) a közösségi ellátásokat, 
e) az utcai szociális munkát, 
f) hajléktalan személyek részére a nappali ellátást, 
g) az éjjeli menedékhelyen biztosított ellátást, 
h)  a 84. § (3) bekezdésében (megj.: hajléktalan személyek esetén) meghatározott ellátást. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatások esetén intézményi térítési díjat nem kell megállapítani. 



 

116. § (1) 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. 
(2) Az 59/A. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásoknál (megj.: jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás és a támogató szolgálatás) a szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési díj 
összegét a fenntartó szabadon állapítja meg. 

(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 

esetében. 
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. (…) 
(6) E § alkalmazásában jelentős pénzvagyonnak az ellátott rendelkezésére álló fizetési számla 

pozitív egyenlege, betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján fennálló követelése és 
készpénze összegének azon részét kell tekinteni, amely az intézményi térítési díj egyévi összegét a 
jogosult elhelyezésekor vagy a térítési díj felülvizsgálatakor meghaladja. 

(7) E § alkalmazásában jelentős ingatlanvagyonnak az ingatlanvagyon együttes értékének az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladó részét kell 
tekinteni. Ingatlanvagyonként kell figyelembe venni az ellátás igénylésének vagy a felülvizsgálat 
időpontjában az ellátást igénylő, ellátott tulajdonában álló ingatlant, valamint az őt illető 
hasznosítható, ingatlanon fennálló vagyoni értékű jogot, illetve az ellátás igénylését vagy a 
felülvizsgálatot megelőző 18 hónapban ingyenesen átruházott ingatlant, ha azok együttes forgalmi 
értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladja. 
Osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadot kell figyelembe venni.” 
 
A Szociális törvény hivatkozott rendelkezése értelmében tehát a fenntartó tárgyév április 1-jéig 
állapítja meg az intézményi térítési díjat, ezért a szociális rendelet módosítása a törvény 
rendelkezései szerint indokolttá vált, ugyanakkor a koronavírus világjárvány miatt az alábbi 
eltéréssel lehet alkalmazni az ide vonatkozó szabályokat: 
 
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény (a 
továbbiakban: Átmeneti törvény) 147. §-a értelmében 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 helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv, nonprofit 
szervezet, egyéb szervezet (…) által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított 
díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési 
kötelezettség (a továbbiakban: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak 
a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és 
alkalmazandó mértéke. 
 



 

 
A Szolgálat elkészítette az intézményi térítési díjakra vonatkozó javaslatát. A szociálisan nem 
rászorult igénybe vevők esetében a támogató szolgáltatás személyi szállítás számított önköltsége és 
a személyi segítés számított önköltsége a tavalyi évhez képest emelkedett. A fent hivatkozott 
Átmeneti törvény szerint a személyi térítési díj 2022. június 30. napjáig nem emelhető. 
A Szolgálat által nyújtott szolgáltatások személyi térítési díjai az elmúlt évhez képest nem változtak.  
 
Kiemelendő, hogy az idősek nappali ellátása és a fogyatékkal élők ellátása vonatkozásában az 
intézményi tartózkodás díja „0” Ft. 
 
A módosító rendelet tervezete elkészült, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és a mellékelt 
rendelettervezetet elfogadni. 
 
 
Hatvan, 2022. március 25. 
 
 
 
 
 
          Horváth Richárd 
             polgármester 
Látta: 
  dr. Kovács Éva 
        jegyző



 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2022. (... ...) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete 
helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete 
helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet 13. melléklete 
helyébe a 3. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. április 1-jén 8 órakor lép hatályba. 
 
 
Hatvan, 2022. ……………………. 
 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. melléklet a ……./2022. (…..) önkormányzati rendelethez 
„9. melléklet a 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelethez” 

 
Kimutatás  

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) 
Korm. rendelt 2.§ (1) bekezdése alapján a szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív 

állami hozzájárulás, illetve a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetés 
támogatásának különbözeteként számított intézményi térítési díjról 

 

 

• Szociális étkeztetés 
 

2022. évi tervezett kiadás: 

  
bér, bérjell:                  7.005 e Ft 

járulék:                             929 e Ft 

dologi kiadás:           11.982 e Ft 

Összesen:                19.916 e Ft 
 

Összes kiadás: 19.916 e Ft 
     

Önköltségszámítás: (1 ebédre jutó önköltség) 

                     kiadás:             19.916 e Ft 

                     éves adagszám: 65 fő x 249 nap = 16.185 

                     19.916e Ft  =  1.231 Ft/adag   kerekítés után: 1.230 Ft/adag 
                     16.185 adag 
 

    Intézményi térítési díj számítás: 

                  Az étkezés 2022. évi állami normatívája  

                  55 x 67.810 = 3.730 e Ft 

                  19.916 e Ft – 3.730 e Ft = 16.186 e Ft         

                  16.186 e Ft     = 1.000 Ft/adag                            kerekítés után: 1.000 Ft/adag  

                  16.185 adag                                                                              szállítással.  
                                                    

Számított intézményi térítési díj: 1.000 Ft/adag  - szállítással. 
 

Javasolt személyi térítési díj: 790 Ft/adag (ebből ebéd: 670 Ft/adag; szállítás: 120 Ft/adag) 

 

 



 

 

• Házi segítségnyújtás 
 

   2022. évi tervezett kiadása:      

bér, bérjellegű:                            30.560 e Ft 

járulék:                         3.977 e Ft 

dologi:                                                 973 e Ft 

Összesen:                  35.510 e Ft 

 

    Önköltségszámítás: (1 gondozási órára jutó önköltség) 

                              kiadás:            35.510 e Ft 

                              éves gondozási óra: 8 fő x 8 óra x 249 nap = 15.936 óra 

                              1 gondozási óra önköltsége:  35.510 e Ft  =  2.228 Ft/óra 
                                                                             15.936 óra  

kerekítés után: 2.230 Ft/óra 
 

    Intézményi térítési díj számítás: 

     2022. évi állami támogatás összege:  

 26 fő esetén:  22 fő személyi gondozás x 381.130 Ft = 8.385 e Ft 

           4 fő szociális segítés x 25 e Ft = 100 e Ft  

 Összesen: 8.485 e Ft 

     35.510 e Ft – 8.485 e Ft = 27.025 e Ft 

                               27.025 e Ft  =  1.696  Ft/óra                           kerekítés után: 1.695 Ft/óra   
                               15.936 óra  

                    

Házi segítségnyújtás számított intézményi térítési díja: 1.695 Ft/ óra 

Javasolt személyi térítési díj :  600 Ft/ óra 

                  

•   Idősek nappali ellátása 
 

    2022. évi tervezett kiadása:    

 bér, bérjellegű:                           12.075 e Ft 

járulék:                        1.566 e Ft 

dologi:                       1.953 e Ft 

Összesen:                15.594 e Ft 

Idősek Klubja 2022. évi tervezett költsége: 15.594 e Ft  



 

 

Önköltségszámítás: (1 ellátási napra jutó önköltség) 

                    kiadás:                15.594 e Ft 

                              éves ellátási napok száma:    20 fő x 249 nap  =  4.980 nap                                                          

                              15.594 e Ft  =  3.131 Ft/nap           kerekítés után: 3.130 Ft/nap  
                              4.980 nap  
 

 

Intézményi térítési díj számítás: 

       2022. évi állami támogatás összege: 20 fő x 225.630 Ft = 4.513 e Ft 

       15.594 e Ft – 4.513 e Ft = 11.081 e Ft 

                               11.081 e Ft = 2.225 Ft/nap              kerekítés után: 2.225 Ft/nap 
                               4.980 nap                                  

                 

Idősek nappali ellátása számított intézményi térítési díja: 2.225 Ft/nap 
   

Javasolt személyi térítési díj: 0 Ft 
 

Az Idősek Klubjában külön szolgáltatásként, tízórai és uzsonna igényelhető, a vásárolt élelem 

árának megfelelően, az alábbiak szerint: 

                              tízórai:    315  Ft/adag 

                              uzsonna: 315 Ft/adag 

 

•   Az Idősek Klubjába történő szállítás költségei:  
 

   2022. évi tervezett kiadása:      

bér, bérjellegű:                           7.005 e Ft 

járulék:                           929 e Ft 

dologi:                          575 e Ft 

Összesen:                  8.509 e Ft 

 

     Önköltségszámítás: 
 

• szállítás (1 km-re eső önköltség)         

             kiadás:            8.509 e Ft 

                   éves futott km:                 4.616 km 

                  8.509 e Ft  =  1.843 Ft/km                                           kerekítés után: 1.845 Ft/km                            
                  4.616 km                                      



 

 

 

•   Fogyatékkal élők nappali ellátása 
 

    2022. évi tervezett kiadása:     

bér, bérjellegű:                                           15.337 e Ft 

járulék:                        2.051 e Ft 

dologi:                        3.243 e Ft 

Összesen:                20.631 e Ft 

 

     Önköltségszámítás: (1 ellátási napra jutó önköltség) 

                    kiadás:               20.631 e Ft 

                              ellátási napok száma:    10 fő x 249 nap  =  2.490 nap                                                         

                              20.631 e Ft  =  8.285 Ft/nap                 
                               2.490 nap 

 
 

     Intézményi térítési díj számítás: 

       2022. évi állami normatíva: 10 fő x 760.660 Ft = 7.607 e Ft 

      20.631 e Ft – 7.607 e Ft = 13.024 e Ft 

                              13.024 e Ft  =  5.230 Ft/nap                   kerekítés után: 5.230 Ft/nap 
                              2.490 nap          

 

A fogyatékkal élők nappali ellátásának számított intézményi térítési díja: 5.230 Ft/nap 

 

Javasolt étkezési személyi térítési díj:  

- 3 x-i étkezés:    1.300 Ft/nap  

                     ebből: ebéd:          670 Ft/adag 

                              tízórai:     315 Ft/adag 

                          uzsonna:     315 Ft/adag 

- tartózkodás:             0 Ft/nap 

  

 

 

 



 

 

•   Támogató szolgáltatás:  
 

   2022. évi tervezett kiadása:      

bér, bérjellegű:                           19.024 e Ft 

járulék:                        2.463 e Ft 

dologi:                       1.294 e Ft 

Összesen:                22.781 e Ft 

 

     ebből: szállítás költsége:                 11.691 e Ft  

                személyi segítés költsége:    11.090 e Ft  

    éves futott km: 7.174                       éves gondozási óra: 3 x 8 x 249 = 5.976 óra 
 

 

     Önköltségszámítás: 
 

• szállítás (1 km-re eső önköltség)         

             kiadás:            11.691 e Ft 

                   éves futott km:                7.174 km 

                  11.691 e Ft  =  1.629 Ft/km                                           kerekítés után: 1.630 Ft/km                            
                  7.174 km                                      

• Személyi segítés (1 gondozási órára jutó önköltség) 

                   kiadás:                              11.090 e Ft 

                   éves gondozási óra: 3 fő x 8 óra x 249 nap = 5.976 óra 

        11.090 e Ft  = 1.856 Ft/óra                                      kerekítés után:1.855 Ft/óra                            
                   5.976 óra    
        

 

     Intézményi térítési díj számítás: 
 

    A szolgáltatás 2022. évi tervezett kiadása: 22.781 e Ft 

     Finanszírozás: alaptámogatás (3.000 e) + 4493 egység x 2.910 Ft = 16.075 e Ft  
 

     22.781 e Ft – 16.075 e Ft = 6.706 e Ft 

                  6.706 e Ft  =  1.492 Ft/egység                            kerekítés után: 1.490 Ft/egység  
                  4.493 egység 

     Ebből: szállítás költsége: 475 Ft/ 5 km 

                 személyi segítés költsége: 1.015 Ft/óra 



 

 

• Szociálisan rászorulók részére: 

      Számított intézményi térítési díj:    

      szállítás: 95 Ft/km,   személyi segítés: 1.015 Ft/óra                                                               

 

• A szociálisan nem rászorulók részére:       

     Számított önköltség:  

     szállítás: 1.630 Ft/km  személyi segítés: 1.855 Ft/óra 

 

 

2022. évi intézményi térítési díjak: 

 
Ellátás 

 

 
Számított intézményi 

térítési díj 

 
Étkeztetés 

1000 Ft/adag 

Házi segítségnyújtás 

Szociális segítés: 
1.695 Ft/óra 

Személyi gondozás:  
1.695 Ft/óra 

 

Idősek nappali ellátása 

2.225 Ft/nap 
Külön szolgáltatásként igényelhető 
tízórai, uzsonna:315Ft/adag áron 

Fogyatékkal élők nappali 

ellátása 

5.230 Ft/nap 
3x-i étkezés: 1.300 Ft 

 

 

Támogató szolgáltatás 

 

szállítás: 95 Ft/km 

személyi segítés: 1.015 Ft/óra 

 

A házi segítségnyújtás, illetve az idősek klubja szolgáltatásaként mosatás kérhető, az alábbi 

térítési díj megfizetése mellett: 300 Ft/adag.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. melléklet a ……./2022. (…..) önkormányzati rendelethez 
„10. melléklet a 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelethez” 

 
 
 
 
 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat  
2022. évi intézményi térítési díja 

 
 A B 

 
Sorszám 

Szolgáltatás  

 
Szt. 115. § (1) bekezdése 

alapján számított intézményi 
térítési díj  

 
 

1. Étkeztetés 
 

1.000 Ft/adag 

 
2. 

Házi segítségnyújtás 

 
Szociális segítés: 

1.695 Ft/óra 
 

Személyi gondozás: 
1.955 Ft/óra 

 
3. 

Idősek nappali ellátása 

 
2.225 Ft/nap 

Külön szolgáltatásként 
igényelhető 

tízórai, uzsonna: 315 Ft/adag 
áron 

 
 

4. Fogyatékkal élők nappali 
ellátása 

 
5.230 Ft/nap 

3 x-i étkezés: 1.300 Ft 
 

 
 

5. 
Támogató szolgáltatás 

 
szociálisan rászorult 

 
szállítás: 95 Ft/km 

 
személyi segítés: 

1.015 Ft/óra 
 
           A házi segítségnyújtás és az idősek nappali ellátása esetén külön szolgáltatás a mosatás. 
           A mosatás intézményi térítési díja: 300 Ft/adag. 
 
 
 
 
 



 

 

3. melléklet a ……./2022. (…..) önkormányzati rendelethez 
„13. melléklet a 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelethez” 

 
 

Támogató szolgálat személyi térítési díja 
 

 

A B C D E F G H I 

1 Jövedelem 
összege 

Jövede-
lemmel 

nem 
rendelkező 

28.500 
Ft alatt 

28.501-
37.050 

37.051-
45.600 

45.601-
54.150 

54.151-
62.700 

62.701-
71.250 

71.251-
85.500 

2 
Személyi 
segítés 
óradíja  

Térítésmentes  

170 240 310 380 380 380 

3 Km díj 60 75 75 

 
 
1. A szociálisan nem rászorult* igénybe vevők személyi térítési díja: 

1.1. Személyi szállítás számított önköltsége: 1.630 Ft/km, személyi térítési díja: 350 

Ft/km. 

1.2. Személyi segítés számított önköltsége: 1.855 Ft/óra, személyi térítési díja: 1.120   

Ft/óra. 

 
 
*  rászorultság fogalma alatt a vakok személyi járadékában, fogyatékossági támogatásban, 

emelt összegű családi pótlékban részesülő rászorulókat kell tekinteni.  


