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E l ő t e r j e s z t é s  

 

 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. június 28-án tartandó ülésére 

 

N a p i r e n d:  A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló  

5/2009.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása 

    

E l ő a d ó:  Zsombok Lajos polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szociális alapfeladatokat községünk területén a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ látja el, mely 

a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartása alatt működik. A szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 92.§. (1) bekezdése b) pontja, valamint a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 29.§. (3) 

bekezdése értelmében a nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról 

rendeletet kell alkotni. Az adott jogszabályi feltételeknek megfelelően a nyújtott ellátásokat, azok 

igénybevételét és a fizetendő térítési díjakat - a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodásának 8. mellékletében rögzítettek értelmében - Lengyeltóti Város Önkormányzatának 

5/2009./(II.27.) rendelete tartalmazza. 

 

A Szt. 115. §. (1) bekezdése szerint, a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 

térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. A (9) bekezdés 

szerint a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján kell megállapítani, mely év 

közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. A fenntartó az 

intézményi térítési díjat a 115.§. (1) bekezdése alapján kiszámított és külön jogszabály szerint 

dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.   

 

2012. január 1-től a fenntartó a bölcsődei ellátásokért személyi térítési díjat kérhet. Fontos szabály, 

hogy amennyiben a fenntartó úgy dönt, hogy a gondozásra szed térítési díjat, abban az esetben az 

intézményi térítési díjat külön kell megállapítani a gondozásra és külön a gyermekétkeztetésre 

vonatkozóan. Fontos, hogy az intézményi térítési díjat minden esetben ki kell számolni és azt 

dokumentálni kell, de ezt követően dönthet úgy a fenntartó, hogy a kiszámított intézményi térítési 

díjnál alacsonyabb összegben vagy nullában határozza azt meg. A szabályozás a fenntartóra bízza 

annak eldöntését, hogy él-e a lehetőséggel és bevezeti a gondozásért kérhető személyi térítési díjat. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 

térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/20111. (XII.29.) Korm. 

rendelet 9.§ (1) bekezdése értelmében a személyi térítési díj az elemezés nyersanyagköltségével 

csökkentett szolgáltatási önöltség és a normatív állami hozzájárulás összegének különbözete. Az 

élelmezési nyersanyagköltségének meghatározásánál az általános forgalmi adóval növelt összeget kell 

figyelembe venni. 

 

Idézett jogszabály (2) bekezdése szerint, ha a bölcsődében a gondozásért nem kívánnak személyi 

térítési díjat megállapítani, az intézményi térítési díj összegét nullában kell meghatározni és írásban 

kell dokumentálni. A bölcsődei gondozás személyi térítési díjat – a fenntartó eltérő döntése hiányában- 

akkor is teljes hónapra kell megállapítani, ha a gyermek az ellátást a hónap minden napján nem veszi 

igénybe. 
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A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény a normatív 

állami hozzájárulások összegét az egyes szociális feladatok tekintetében a következők szerint 

tartalmazza: 

- szociális étkeztetés 55.360.- Ft/fő/év 

- időskorúak nappali intézményi ellátása 88.580.- Ft/fő/év 

- házi segítségnyújtás  166.080.- Ft/fő/év 

- fogyatékos és demens szem. nappali int.ell.   405.600.- Ft/fő/év 

- bölcsődei ellátásra   494.100.- Ft/fő/év 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 8. számú mellékletének 8.1 

pontja értelmében az önkormányzatok határozatukban kialakítják a településükön érvényes 

jövedelemkategóriáknak megfelelő személyi térítési díjakhoz nyújtott kedvezményeket és azt közlik 

Lengyeltóti Város Önkormányzatával. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a soron 

következő testületi ülésen megalkotja rendeletét. Egyetértési jog gyakorlásának hiányában Lengyeltóti 

Város Önkormányzata jogosult a rendelettervezetet a „Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról” 

szóló rendeletébe beépíteni. 

 

Az előterjesztés 1. , 2. , 3. , 4., 5. melléklete tartalmazza a 2012. évre kiszámított dokumentált térítési 

díjat.  

 

Szociális alapellátás 2012. évi tervezett térítési díj 2011. évi térítési díj 

Szociális étkeztetés 310 275 

Idősek nappali ellátása  0 60 

Idősek nap.ell.étkezéssel 270 330 

Házi segítségnyújtás 0 0 

Szállítás 100 90 

Bölcsődei étkezés 310 232 

Bölcsőde gondozási díj 1.155 0 

 

 A táblázat nettó térítési díjakat tartalmaz, ÁFA a mindenkor érvényben levő szabályok alapján. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiek megtárgyalására, valamint a mellékelt rendelet 

módosítás elfogadására. 

 

 

Lengyeltóti, 2012. június 22.           

 

                        Zsombok Lajos     

              polgármester  

 

 

 

Az előterjesztést készítette:   Jóváhagyta: 

 

 

Subicz Istvánné               Dr. Szatmári Ibolya 

közgazdasági irodavezető   jegyző 

 

 

 

Böröndi Franciska 

mb. aljegyző 
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Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet-TERVEZETE 

 

a 6/2009.(III.27), 15/2009.(VIII.26.), 18/2009.(IX.25.), 28/2009.(XI.27., 7/2010.(IV.23.), 

22/2010.(XI.24., 12/2011.(IV.1.), 18/2011. (VI. 29.), 21/2011. (VII. 29.), 25/2011. (IX. 1.), 

28/2011.(IX.30.), 5/2012.(I.31.), 6/2012.(III.1.) önkormányzati rendeletekkel módosított  

 

 

a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól  

szóló 5/2009.(II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a 

következőket rendeli el:  

 

 

1.§ 

 

A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009.(II.27.) 

önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rend.) 1. melléklete helyére jelen rendelet 1. 

melléklete lép. 

 

2.§ 

 

A Rend. kiegészül jelen rendelet 2 – 6. mellékleteivel. 

 

3.§ 

 

A Rend. 9/A.§ (5) bekezdésében az „5.számú melléklete” szövegrész helyére a „8. 

melléklete” szövegrész lép.    

 

4.§ 

 

A Rend. 22.§ (4) bekezdésében a „3. számú mellékletében” szövegrész helyére a  „7. 

mellékletében” szövegrész lép. 

 

5.§ 

 

A Rend. 27.§ (4) bekezdésében a „2. számú melléklete tartalmazza.” szövegrész helyére a „2 

- 6. mellékletei tartalmazzák.” szövegrész kerül. 

 

6.§ 

 

A Rend. 27/A.§-ban a „9. számú melléklete tartalmazza.” szövegrész helyére a „2 -6. 

mellékletei tartalmazzák.” szövegrész kerül. 
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7.§ 

 

A Rend. 27/B.§-ban a „6. számú melléklete tartalmazza.” szövegrész helyére a „2 - 6. 

mellékletei tartalmazzák.” szövegrész kerül. 

 

8.§ 

 

A Rend. 27/C.§-ban a „7. számú melléklete tartalmazza.” szövegrész helyére a „2 - 6. 

mellékletei tartalmazzák.” szövegrész kerül. 

 

9.§ 

 

A Rend. 27/D.§-ban a „8. számú melléklete tartalmazza.” szövegrész helyére a „2 – 6. 

mellékletei tartalmazzák.” szövegrész kerül. 

 

10.§ 

 

A Rend. 27/E.§ (3) bekezdésében a „13. számú melléklete tartalmazza.” szövegrész helyére a 

„2 – 6. mellékletei tartalmazzák.” szövegrész kerül. 

 

11.§ 

 

A Rend. 27/F.§ (3) bekezdésében a „11. számú. melléklete tartalmazza.” szövegrész helyére a 

„2 - 6. mellékletei tartalmazzák.” szövegrész kerül. 

 

12.§ 

 

A Rend. 27/G.§ (3) bekezdésében a „12. számú melléklete tartalmazza.” szövegrész helyére a 

„2  - 6. mellékletei tartalmazzák.” szövegrész kerül. 

 

13.§ 

 

A Rend. 27/H.§ (4) bekezdésében a „10. számú melléklete tartalmazza.” szövegrész helyére a 

„2 – 6. mellékletei tartalmazzák.” szövegrész kerül. 

 

14.§ 

 

A Rend. 27/I.§-ban a „14. számú melléklete tartalmazza.” szövegrész helyére a „2 – 6. 

mellékletei tartalmazzák.” szövegrész kerül. 

 

15.§ 

 

(1) A Rend. 3. melléklete számozása „7. melléklet” számozásra változik. 

 

(2) A Rend. 5. melléklete számozása „8. melléklet” számozásra változik. 

 

16.§ 

 

Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rend. 

a) 25/G.§ (9) bekezdése, 

b) 2. melléklete, 

c) 4. melléklete, 

d) 6 – 14. mellékletei. 
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17.§ 

 

Jelen rendelet 2012. július 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti.                                               

 

Lengyeltóti, 2012. június 28.                 

 

 

 

 

    Dr. Szatmári Ibolya         Zsombok Lajos 

                       jegyző            polgármester 

 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2012. június 29-én. 

  

        Dr. Szatmári Ibolya 

                   jegyző 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

 

 

1. melléklet a …./2012.(VI.29.) Ör-hez 

„1. melléklet az 5/2009.(II.27.) Ör-hez 

 

2011. április 1-től érvényes intézményi térítési díjak a Fodor András közoktatási 

intézményben 

 

Lengyeltóti, Hács, Szőlősgyörök közoktatási intézményében 

2011. 04.01-től nyersanyag rezsi árrés Nettó ár 

Napi 3x étkezés 280   280 
Menza (csak ebéd) 188   188 
Menza (tizórai és 

ebéd) 
230   230 

Óvoda 3x étkezés 224   224 
Önk.és int.dolgozók 204 210  414 
Idősek napk.ellátása 204 210  414 
Vendég menű 204 210 30 444 

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák, Áfa a mértéke a mindenkor érvényben levő Áfa előírásai 

szerint. 

 

Buzsák közoktatási intézményében 

2011. 04.01-től nyersanyag rezsi árrés Nettó ár 

Napi 3x étkezés 280   280 
Menza (csak ebéd) 188   188 
Menza (tizórai és 

ebéd) 
230   230 

Óvoda 3x étkezés 224   224 
Önk.és int.dolgozók 204 210  414 
Idősek napk.ellátása 204 210  414 
Vendég menű 204 210 30 444 

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák, Áfa a mértéke a mindenkor érvényben levő Áfa előírásai 

szerint. 

 

Öreglak, Somogyvár, Somogyvámos közoktatási intézményeiben 

2011. 04.01-től nyersanyag rezsi árrés Nettó ár 

Napi 3x étkezés 257   257 
Menza (csak ebéd) 165   206 
Menza (tizórai és 

ebéd) 
207   259 

Óvoda 3x étkezés 219   274 
Önk.és int.dolgozók     
Idősek napk.ellátása     
Vendég menű     

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák, Áfa a mértéke a mindenkor érvényben levő Áfa előírásai 

szerint. 

 

2012. 07.01-től nyersanyag rezsi árrés Nettó ár 

Bölcsődei 

ellátott 

310   310 

Int.térítési díj 0   0 

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák, Áfa a mértéke a mindenkor érvényben levő Áfa előírásai 

szerint.” 
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2. melléklet a …/2012.(VI.29.) Ör-hez 

„2. melléklet  az 5/2009.(II.27.) Ör-hez 

 

2012. évi Alapszolgáltatási Központ térítési díj megállapítás     

         

Szociális étkeztetés 889921       2012. év    

          

2012. évi tervezett kiadások        

          

          

          

személyi juttatás  1 694 ezer Ft      

járulék   425 ezer Ft      

dologi kiadások  25 150 ezer Ft      

beruházás   ezer Ft      

m.c.átadott   ezer Ft      

összesen   27 269 ezer Ft 27 269     

          

          

Ellátotti napok száma 49 140 nap      

          

1 napra jutó állami támogatás 220.- Ft       

1 napra jutó kistérségi támogatás 24.- Ft       

          

összes támogatás  244.- Ft       

          

          

1 napra jutó költség:         

27269-ezer Ft / 49140 ellátotti nappal 555.- Ft      

          

Szociális étkeztetés számított intézményi térítési díja      

          

555- Ft - 244.- Ft = 311- Ft        

          

A dokumentált étkezési térítési díj:       

A személyi gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Korm.rendelet   

(4) bekezdése értelmében az intézményi és a személyi térítési díjat a kerekítés szabályairól szóló  

2008. évi III. törvény 2.§.-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni, ezért a szociális étkeztetés 

dokumentált térítési  díja        

   310- Ft/adag      

          

ÁFA a mindenkor hatályban levő Áfa törvény előírásai szerint     

          

          

Szállítási díj          

          

gépkocsivezető bére   271 ezer Ft     

Költségek    845 ezer Ft     

Szállítási költségek összesen:  1116 ezer Ft     

          

          

          

1.116/ 11160 alkalommal = 100.- Ft/alkalom      

          
A dokumentált szállítási 
térítési:        
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A személyi gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/21993.(II.17.) Korm.rendelet   

(4) bekezdése értelmében az intézményi és a személyi térítési díjat a kerekítés szabályairól szóló  

2008. évi III. törvény 2.§.-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni, ezért a szállítási szolgáltatás 

dokumentált térítési  díja        

   

100.- Ft/alkalom, kivéve ahol 
falugondnoki szolgáltatás keretében 
térítésmentesen történik a kiszállítás      

          

ÁFA a mindenkor hatályban levő Áfa törvény előírásai szerint     
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3. melléklet a …/2012.(VI.29.) Ör-hez 

„3. melléklet  az 5/2009.(II.27.) Ör-hez 

          

881011 IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA       2012. év    

          

A) Nappali szociális ellátás térítési díja étkezés nélkül      

2012. évi tervezett kiadások        

 Rendszeres személyi juttatás  8536     

 munkaadókat terh.járulékok  2206     

 dologi kiadások   6420     

 egyéb folyó kiadások        

 Kiadások összesen   17162     

          
Ellátotti napok száma: 
38692 41076        

Ellátottak száma: 163 fő        

2012. tervezett önköltség: 17162ezer Ft       

1 főre jutó költség költség: 17162- ezer Ft/ 163 fő= 105.288- Ft    

          

Normatív támogatás 1 főre 88.580.- Ft       

Kistérségi támogatás 1 főre 
90000.- 
Ft       

          

          

 1 főre jutó állami támogatás összege: 178.580- Ft     

 1 főre jutó költség 105.288- Ft - 178.580.- Ft = -73.292- Ft    

          

          

A személyi gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/21993.(II.17.) Korm.rendelet   

(4) bekezdése értelmében az intézményi és a személyi térítési díjat a kerekítés szabályairól szóló  

2008. évi III. törvény 2.§.-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni, ezért a nappali ellátás  

 dokumentált térítési díja        

   
0.- 
Ft/nap       

          

          

B) Nappali szociális ellátás étkezés térítési díjjal :      

          

2012. évi tervezett kiadások        

 Rendszeres személyi juttatás  8536     

 munkaadókat terh.járulékok  2206     

 dologi kiadások   6420     

 egyéb folyó kiadások        

 Kiadások összesen   17162     

          
Ellátotti napok száma: 
38692 41076        

Ellátottak száma: 163 fő        

2012. tervezett önköltség: 17162ezer Ft       

1 főre jutó költség: 17162- ezer Ft/ 163 fő= 105.288- Ft    

          

Normatív támogatás 1 főre 88.580.- Ft       

Kistérségi támogatás 1 főre 
90000.- 
Ft       

          

          

 1 főre jutó állami támogatás összege: 178.580- Ft     
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 1 főre jutó költség 105.288- Ft - 178.580.- Ft = -73.292- Ft    

          

 Nappali ellátás dokumentált térítési díja 0.- Ft     

          

          

1 főre jutó étkezési költség:        

 21029 ezer Ft/ 41 076ellétotti nappal = 512.- Ft     

          

          

 főre jutó állami támogatás étkezésre:       

 Szoc.étkeztetésre jutó normatíva 55.360.- Ft / 252 ellátotti nappal = 220.- Ft   

 Kistérségi normatíva 6000.- / 252 ellátotti nappal = 24.- Ft    

          

          

Nappali szociális ellátás dokumentált térítési díja étkezéssel együtt:    

   Nappali ellátás térítési díj  0.- Ft    

   Étkezés térítési daíj  268.- Ft    

          

A személyi gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/21993.(II.17.) Korm.rendelet   

(4) bekezdése értelmében az intézményi és a személyi térítési díjat a kerekítés szabályairól szóló  

2008. évi III. törvény 2.§.-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni, ezért a nappali ellátás  

dokumentált térítési díja         

          

   268.- Ft/nap      

          

 nappali ellátás térítési díja étkezéssel  270- Ft/nap    

          

 nappali ellátás térítési díja étkezés nélkül 0- Ft/nap     

          

ÁFA a mindenkor hatályban levő Áfa törvény előírásai szerint     
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4. melléklet a …/2012.(VI.29.) Ör-hez 

„4. melléklet  az 5/2009.(II.27.) Ör-hez 

        

889922 HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS       2012. év 

        

2012. ben tervezett kiadás   ezer Ft-ban  

        

 személyi juttatás összesen  25838   

 munkaadókat terhelő járulék  6635   

 dologi kiadások   2117   

 kiadások összesen   34590   

        

        

        

        

        

Egy gondozási órára jutó (szolgáltatási önköltség)    

 34590ezer Ft / 252ellátotti nap / 8 óra =    

        

        

Egy főre jutó állami normatíva összege (alaptámogatás, kistérségi támogatás) 

 166080.- Ft/251ellátotti nappal/8 órával = 83.- Ft/óra   

 60000.- Ft / 251 elltotti nappal/ 8 órával = 30.- Ft/ 12 hó*5 hó = 13.- Ft 

        

 egy órára jutó ál normatíva összesen: 108- Ft   

        

Házi segítségnyújtás térítési díja:     

        

 44,91- Ft - 108- Ft = - 63,09- Ft/óra = 0 Ft / óra   

        

ÁFA a mindenkor hatályban levő Áfa törvény előírásai szerint   
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5. melléklet a …/2012.(VI.29.) Ör-hez 

„5. melléklet  az 5/2009.(II.27.) Ör-hez 

         

881013 Fogyatékos személyek nappali ellátása     2012. év    

          

          

          

2012. évi tervezett kiadások alapján  ezer Ft-ban    

          

 személyi juttatás összesen  4 436     

 munkaadókat terhelő járulék  1 165     

 dologi kiadások   2 676     

 kiadások összesen   8 277  8 277   

          

          

 1 főre jutó  önköltség tervezett kiadások alapján     

          

 8 277- ezer Ft/ 16 fő = 517.313.- Ft      

          

 1 főre jutó állami támogatás 405.600.- Ft      

          

 1 Főre jutó dokumentált térítési díj      

          

 517.313.- Ft - 405.600.- Ft /252 ellátotti nappal = 443.- Ft    

          

          

 Számított intézményi térítési díj:      

          

 443- Ft/nap étkezéssel együtt       

          

A személyi gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/21993.(II.17.) Korm.rendelet   

(4) bekezdése értelmében az intézményi és a személyi térítési díjat a kerekítés szabályairól szóló  

2008. évi III. törvény 2.§.-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni, ezért a fogyatékos személyek nappali 

ellátást igénybe vevő személyek dokumentált  térítési díja      

          

          

   445.- Ft/nap      

          

          

 ÁFA a mindenkor hatályban levő Áfa törvény előírásai szerint    
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6. melléklet a 

…/2012.(VI.29.) Ör-hez 

„6. melléklet  az 

5/2009.(II.27.) Ör-hez 
 

BÖLCSŐDEI  ELLÁTÁS 
 
Intézményi térítési díj:       

         

2012. évi tervezett kiadások  15 379     

vásárolt élelmiszer + ÁFA  -1 241     

    14 138 14 138    

         

         

14 138 ezer Ft/ 18 fővel = 785 444.- Ft      

         

1 napra jutó dokumentált intézményi térítési díj     

 785.444- 494100 = 291 344.- Ft/ 252 nappal = 1.156.- Ft     

         

         

  

intézményi térítési díj: 
1.155.Ft/nap 
 
Az ÁFA a mindenkor érvényben 
levő ÁFA törvény előírásai 
szerint     

         

328/2011.(XII. 29.) Kormányrendelet 9.§. (2) bekezdése alapján ha a bölcsődében a   

gondozásért külön nem kívánnak személyi térítési díjat megállapítani, az intézményi térítési díj  
összegét nullában kell meghatározni és írásban dokumentálni kell. A 
Képviselő-testület döntése alapján az intézményi térítési díj összege 
2012. július 1-től ………. Ft/nap.    

         

étkezés térítés díj:        

         

         

élelmezés kiadásai   1 241 1 241 .- Ft   

         

         

Élelmezés kiadásai összesen:  1241ezer Ft     

         

Ellátotti napok száma: 4032      

         

         

1 étkezési adagra jutó étkezési önköltség:       

   1.241 ezer Ft/ 4032 = 308- Ft     

         

   ellátottra jutó dokumentált étkezési t.díj:    

         

    

310- Ft/nap 
 

ÁFA a mindenkor 
érvényben levő ÁFA 

törvény előírásai szerint    

         
 

 


