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Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület a 2013. március 28-i ülésén tárgyalta a szociális és
gyermekvédelmi térítési díjak megállapítását, a térítési díjak összegére az Egyesített
Szociális Intézmény és a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató
Központ igazgatója tett javaslatot. A képviselő-testület nem fogadta el az Egyesített
Szociális Intézmény által javasolt térítési díjat az átlagos nappali ellátás és a
kiszállítással történő szociális étkeztetés esetében, egyúttal elrendelte az ellátások
térítési díjának felülvizsgálatát a júniusi rendes ülésen.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoctv.)
alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja a
szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított
támogatás egy főre jutó összegének, támogató szolgáltatás esetén a szolgáltatási
önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának
különbözete.
Az átlagos nappali ellátás térítési díja 2012. április 1-jétől 320 Ft/fő/nap volt, az
étkeztetés helyben fogyasztással 345 Ft/fő/adag, a nappali ellátás intézményi térítési
díj összesen 665 Ft/fő/nap. A szociális étkeztetés intézményi térítési díja elvitellel 345
Ft/fő/adag (Áfával), a szállítási költség 47 Ft/alkalom volt.
Az Egyesített Szociális Intézmény az átlagos nappali ellátásra 440 Ft/fő/nap, a helyben
történő fogyasztás esetén az étkeztetésre 245 Ft/fő/adag összegű térítési díjat javasolt,
a javasolt intézményi térítési díj összesen 685,- Ft/fő/nap volt. A szociális étkeztetés
intézményi térítési díját az intézmény elvitel esetén 245 Ft/fő/adag, kiszállítás esetén
480 Ft/fő/adag összegben javasolta megállapítani.
Az ellátott által fizetendő személyi térítési díj összege nem azonos a fenntartó
önkormányzati rendeletében meghatározott intézményi térítési díjjal. A személyi
térítési díj megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi
jövedelmét kell figyelembe venni. A Szoctv. alapján a személyi térítési díj étkeztetés
esetén nem haladhatja meg az ellátott rendszeres havi jövedelmének 30%-át, nappali
ellátás esetén a 15%-át, nappali ellátást és ott étkezést igénybe vevő esetén a 30%-át.
Az intézmény a térítési díjak mértékét úgy számította ki és tett javaslatot azok
összegére, hogy a szolgáltatást igénybevevők többsége meg tudja fizetni a személyi
térítési díjként megállapítható rendszeres havi jövedelem 30%-át, mivel a számított
intézményi térítési díjat senki sem képes megfizetni.
A Szoctv. 115. § (10) bekezdés szerint a fenntartó az intézményi térítési díjat a
jogszabály alapján kiszámított és dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is
megállapíthatja.
A képviselő-testület az átlagos nappali ellátás és a kiszállítással történő szociális
étkeztetés térítési díjára tett intézményi javaslatot nem fogadta el, a térítési díj

emelkedését túlzott mértékűnek tartotta és az intézményi térítési díjat a 2012. évi
összegben (320 Ft/fő/nap, illetve 345 Ft/fő/adag) állapította meg.
Az Egyesített Szociális Intézmény a 2013. április 1-jén hatályba lépett intézményi
térítési díjaknak megfelelően a személyi térítési díjakat felülvizsgálta és módosította.
A térítési díjat az ellátottak a tárgyhót követően utólag fizetik be, ezért a térítési díjak
felülvizsgálatánál csak egy lezárt hónapot tudtak figyelembe venni. A nappali ellátás
esetében 2012. év azonos időszakához képest 156.000,- Ft/hó, a szociális étkeztetés
esetében pedig 71.000,- Ft/hó összeggel kevesebb bevétel folyt be 2013. május
hónapban. Az intézmény által javasolt térítési díj elfogadása esetén az érintett
szolgáltatások tekintetében a bevétel 3%-kal haladta volna meg a 2012. évi bevételt. A
szociális étkeztetés alacsonyabb térítési díja következtében megnőtt a szolgáltatást
igénybe vevők száma. A nappali ellátás működési engedélyben meghatározott
férőhelyszámát (20 fő) az intézmény nem lépheti túl, így a nappali ellátás esetében
nincs lehetőség a szolgáltatás igénybevételének növelésére.
A térítési díjak felülvizsgálatának eredménye alapján az Egyesített Szociális
Intézmény nem javasolja a vizsgált térítési díjak módosítását, amennyiben a fenntartó
biztosítja számára a kiesett bevétel mértékével azonos hozzájárulást.
Fentiek figyelembevételével a képviselő-testületnek vagy a határozati javaslatról vagy
a rendeletmódosításról kell döntenie.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális szolgáltatásokról
szóló 22/2003. (VIII.26.) önkormányzati rendeletében foglalt nappali ellátás és
szociális étkeztetés térítési díját felülvizsgálta, a térítési díjakat nem módosítja és az
Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja a kiesett bevétellel azonos összegű
hozzájárulást.

Szabó Loránd
polgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (…….) önkormányzati rendelete
a szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról
szóló 22/2003. (VIII.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2.
mellékletének 1.3. pontjában foglalt táblázat B oszlop 1. sora mezőjében a „320
Ft/fő/nap” szöveg helyébe a „440 Ft/fő/nap” szöveg lép.
2. §
A Rendelet 2. mellékletének 1.4. pontjában foglalt táblázat B oszlop 1. sora mezőjében
a „345 Ft/fő/adag” szöveg helyébe a „480 Ft/fő/adag” szöveg lép.
3. §
Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.
Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző
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Dombóvár
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2013. április 1.-től hatályos a képviselő testület 18/2013.(III.29.) rendelettel jóváhagyott térítési
díjakat felülvizsgáltuk, és megállapítottuk a személyi térítési díjakat.
A szociális alapellátás tekintetében a térítési díjakat utólag kell befizetni az ellátottnak az intézmény
pénztárába, így a kérdéses nappali ellátás és a szociális étkeztetés térítési díjából befolyt bevételeket
egy hónapról tudtuk megvizsgálni, mert az áprilisi szolgáltatási díjat május hónapban szedtük össze.
A 2012 évben megállapított és térítési díjakból befolyt bevételhez képest a május hónapban a nappali
ellátás tekintetében 156 000 Ft/hó különbözet mutatkozik., amely 2013 évben
1 248 000. Ft hiány keletkezek, azaz ennyivel kevesebb térítési díj folyik be az intézmény pénztárába
az előző évhez képest.
A szociális étkeztetés tekintetében pedig 71 000 Ft/hó kevesebb bevétel keletkezik a megállapított
térítési díjakból. 2013. évben 568 000 Ft.
Az intézmény által javasolt térítési díjból a várható bevételek alakulása kb. 3%-al haladta volna meg a
2012 évben befolyt bevételt.
A szociális étkeztetés esetén a tavalyi évnél alacsonyabb árnál megállapított térítési díj
eredményeképpen a szolgáltatást igénybevevők száma megemelkedett, így +10 normatíva igényt
jelentettünk június hónapban.
a nappali ellátás férőhelyhez kötött, így az igényelt normatív állami támogatást csak ennek
arányában, ill. a gondozási napoknak megfelelően tudjuk jelenteni.

Amennyiben a demenciában (szellemi leépülésben) szenvedő betegek és az időskorúak nappali
ellátásban részesülők arányában változás történik, akkor tudjuk a normatív támogatást módosítani.
Kérem a tisztelt Szociális és Egészségügyi Bizottságot és a Képviselőtestületet a térítési díjak
felülvizsgálatától eltekinteni, a hiányzó bevételi forrást biztosítani. az intézmény mindent megtesz
annak érdekében, hogy normatív támogatásokat növelni tudjuk.

Dombóvár,

Tisztelettel:

Fehér Jánosné
igazgató

Idősek Klubja / Nappali ellátás

2012. év
Nappali ellátás
benttartózkodással:

320 Ft

Intézmény által
2013-ra javasolt
440 Ft

660 Ft
Étkezés helyben:
Bevétel kiesés:

340 Ft

Képviselőtestület
által jóváhagyott
320 Ft

685 Ft
245 Ft

565 Ft
245 Ft

156 000 Ft/hó

Szociális étkeztetés

2012. év

Intézmény által
2013-ra javasolt

Képviselőtestület
által jóváhagyott

Kiszálltással:

397 Ft

480 Ft

345 Ft

Elvitellel:

350 Ft

245 Ft

245 Ft

Bevétel kiesés:

71 000 Ft/hó

Dombóvár, 2013.06.10.

Fehér Jánosné
igazgató

