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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 

JEGYZŐJE 
1. változat 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 

13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Az adott szolgáltatást nyújtó intézmény fenntartójának minden évben meg kell állapítania a 

szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díját, amely az alapját képezi az ellátott 

által ténylegesen fizetendő, az ellátott jövedelmi helyzetét is figyelembe vevő személyi térítési 

díjnak. 2019. évben a térítési díjak megállapításának módjában, illetve az intézmény rendszer 

működését tekintve változás nem volt. 

 

Szociális ellátások 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért fizetendő térítési díjak 

megállapításának szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény (továbbiakban: Szt.), a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 

díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: ÖR.) tartalmazza. A térítési díj megállapításának szabályaiban 2019. évre 

vonatkozóan változás nem történt; az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a 

szolgáltatási önköltséget. A szociális ellátásért fizetendő intézményi térítési díjakat 2015. évtől 

kizárólag az önköltségi adatok figyelembe vételével kell megállapítani, vagyis az intézményi 

térítési díj legnagyobb mértéke a szolgáltatási önköltség összegével egyenlő.  
 

Gyermekjóléti ellátások 

A gyermekjóléti ellátások esetében a térítési díjak számításának módját a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény, 

valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az ÖR. határozza meg. A térítési díj 

megállapításának szabályaiban 2019. évre vonatkozóan változás nem történt. Az intézményi 

térítési díj - a gyermekétkeztetés kivételével - továbbra a szolgáltatási önköltség és a központi 

költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. 

 

 

Az intézményi térítési díjak meghatározása 

Az intézményi térítési díjakat a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság (GESZ) gazdasági 

munkatársai által megadott 2018. évi önköltségi tényadatokkal és 2019. évre tervezett adatokkal 

számoltuk. A szolgáltatási önköltség számításánál a ráfordítások teljes körét figyelembe vették. 

A közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában már a könyvelés 

során megosztották. Az intézményi térítési díj megállapításánál az 1 és 2 forintos címletű érmék 

bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ában 

előírt kerekítés szabályait alkalmaztuk. A részletes adatok és számítások a GESZ könyvelési 

adatbázisában megtekinthetők.  

 

 
A személyi térítési díjak meghatározása 
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A személyi térítési díj Szt.-ben rögzített maximum %-os összegei nem változtak.  

A személyi térítési díj nem haladhatja meg az igénybe vevő személy rendszeres havi 

jövedelemének: 

30%-át étkeztetés, 

25%-át házi segítségnyújtás, 

30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak,  

2%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében. 

Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi 

jövedelmének: 

15%-át a nappali ellátás, 

30%-át a nappali ellátás és étkezés, 

80%-át a tartós bentlakásos ellátás esetében. 

 

2014. évben nem történt díjemelés, 2015. évben a térítési díjak egységesen 5 %-os emelését 

fogadta el a Közgyűlés. A 2016. évi intézményi térítési díj, és 2017. és 2018. évben a személyi 

térítési díj megállapításánál ellátásonként eltérő (többségében + 5, 10 Ft) térítési díj emelésre 

tettünk javaslatot a jogszabályi változások, az önköltségi adatok függvényében, valamint 

figyelembe véve azt, hogy az ellátottak számára is elfogadható rendszert és megfizethető 

szolgáltatásokat biztosítsunk, hiszen ezen ellátásoknál a legelesettebb igénybe vevői kör jelenik 

meg, javaslatainkat a Közgyűlés elfogadta.   

2019. évben az elmúlt két évhez hasonlóan ellátásonként 5-15 Ft-os emelésre teszünk javaslatot. 

A bevételekkel kapcsolatos számítások a népjóléti referensnél megtekinthetőek. 

 

 

 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 

 

1. Szociális étkeztetés 

 

Intézményi térítési díj 

2018. évi 

önköltség (Ft)  

2018. évi 

mutatószám 
(adag) 

2018. évi 

önköltség/nap 
(Ft) 

2019. évre 

becsült 
önköltség 

2019. évre 

tervezett 
mutatószám 

2019. évi 
önktsg/nap (Ft) = 

2019. évi 

intézményi tér. díj 

2019. évre 

javasolt 

személyi 
térítési díj 

(nettó) 

Tájékoztatásul a 

jelenlegi 

személyi. tér. 
díj 

137.262.725 168.300 816 141.380.607 170.680 828 330 320 

 

Személyi térítési díj javaslat   

Legfeljebb az ellátott jövedelmének 30%-a lehet, melyet jövedelem kategóriánként eltérő %-os 

összegben javasolunk továbbra is megbontani. 

Ha a havi jövedelem 

2019. évre javasolt 

személyi térítési díj 
maximum 

(nettó) 

Fizetendő térítési 

díj a jövedelem %-

ában 

A javaslat szerint 

megfizetett térítési díj 

(bruttó) 

Az érintettek száma 

fő 

Emelésben 

érintettek fő 

0-42.750 Ft 330 7% 0-100 Ft/nap 208 0 

42.751- 85.500 Ft 330 15% 214-420 Ft/nap 129 17 

85.500 Ft felett 330 30% 420 Ft/nap 250 250 

 (Az ellátottak által fizetett összeg 30 napos igénybevétellel került kiszámításra.) 

 

A javaslat alapján a 2019. évben térítési díjemelésben érintettek száma 267 fő, a növekedés 

mértéke legfeljebb 14 Ft/nap, legfeljebb 420 Ft/hó összegű. A várható térítési díj bevétel 

növekedés (30 napos igénybevétellel számolva, bruttó) 117.450 Ft/hó, 2019. évre 939.600 Ft 

(8 hónappal számolva). 

 

2. Az étel házhoz szállítása 
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Intézményi térítési díj: 

2018. évi 

önköltség (Ft)  

2018. évi 

mutatószám 
(adag) 

2018. évi 

önköltség/nap 
(Ft) 

2019. évre 

becsült 
önköltség 

2019. évre 
tervezett 

mutatószá

m 

2019. évi 
önktsg/nap (Ft) = 

2019. évi 

intézményi tér. díj 

2019. évre 
javasolt 

személyi 

térítési díj 

Tájékoztatásul 
a jelenlegi. 

személyi tér. díj 

2.650.070 37.312 71 2.729.572 37.000 74 60 60 

 

2019. évben az étel házhozszállítását érintően nem javasolunk személyi térítési díj módosítást, 

mert az ellátottaktól befolyó térítési díj csaknem teljes egészében fedezi a költségeket. Az 

intézményi térítési díj 65-ről 74 Ft-ra változik. 

 

 

3. Házi segítségnyújtás: szociális segítés és személyi gondozás 

 

A kétféle tevékenység 2019. évi becsült önköltségét a normatíva igénylésben szereplő 

mutatószámok alapján osztottuk meg. 

 

Intézményi térítési díj szociális segítés: 

2018. évi teljes 

önköltség (Ft) 

2018. évi 

mutatószám 

(elszámolt 
normatíva 

alapján) 

2018. évi 

önktsg/óra 
(Ft) 

2019. évre 

becsült 
önköltség 

2019. 

évre 

tervezett 
mutatósz

ám 

2019. évi önktsg/óra 
(Ft) = 2018. évi 

intézményi tér. 

díj/óra (Ft 

2019. évi javasolt 

személyi. tér. 
díj/óra (Ft)  

Tájékoztatásul a 

jelenlegi 
személyi tér. díj 

1.161.102 411 2.825 1.220.342 420 2.906 740 730 

 

Intézményi térítési díj személyi gondozás: 

2018. évi teljes 
önköltség (Ft) 

2018. évi 
mutatószám 

(elszámolt 

normatíva 
alapján) 

2018. évi 

önktsg/óra 

(Ft) 

2019. évre 

becsült 

önköltség 

2019. 
évre 

tervezett 

mutatósz
ám 

2019. évi önktsg/óra 

(Ft) = 2018. évi 
intézményi tér. 

díj/óra (Ft 

2019. évi javasolt 

személyi. tér. 

díj/óra (Ft)  

Tájékoztatásul a 

jelenlegi 

személyi tér. díj 

55.257.859 19.557 2.825 56.891.188 19.580 2.906 740 730 

 

Személyi térítési díj javaslat szociális segítés és személyi gondozás 
Ha a havi jövedelem 2019. évre 

javasolt személyi 

térítési díj 

maximum/óra 

(Ft) 

Fizetendő 

térítési díj a 

jövedelem %-

ában (havi 

maximum) 

Az ellátott 

által fizetendő 

térítési díj /óra 

(Ft) 

Az érintettek 

száma (fő) 

Emelésben 

érintettek 

száma fő 

Minden jövedelem esetén 740 15% 0-740 116 116 

(Az ellátottak által fizetendő térítési díj az elviekben igénybe vehető legmagasabb, 80 óra/hó, 

azaz 4 óra /nap igénybevétellel került kiszámításra.) 

 

A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja szociális segítés és személyi gondozás esetén 

egyaránt 2.906 Ft/óra. A személyi térítési díjat javasoljuk 740 Ft-os maximum összegben 

megállapítani. 

Az ellátottak által jelenleg fizetendő legmagasabb összeg 730 Ft/óra, melynek 740 Ft-ra történő 

emelése és az egységes 15%-os havi maximum bevezetése minden ellátottat érint, azonban így 

nem lesznek az egyes kategóriák között kifejezetten nagy különbségek. Az alacsony 

jövedelemmel rendelkezők számára a Rendeletben jóváhagyott módon, egyedi méltánylás 

alapján a jelenlegihez hasonlóan alacsony összegű térítési díjat fogunk tudni megállapítani. 

Az óradíj, illetve a havi % emelés 10 -168 Ft/óra, 80-1.340 Ft/hó emelkedést jelent.  

A 2019. évre becsült térítési díj bevétel növekmény havonta 35.069 Ft, e rendelet hatályba 

lépését követően, azaz 8 hónappal számolva pedig 280.552 Ft (havi átlag 8 órás igénybevétellel 

számolva). 

 

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
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Intézményi térítési díj 
 

2018. évi 

önköltség 

(Ft) 

2018. évi 

mutatószám 

(gond. nap) 

2018. évi 

önktsg/nap 

(Ft) 

2019. 

évre 
becsült 

önköltség 

2019. évre 

tervezett 

mutatószám 

2019. évi 
önktsg/nap (Ft) 

= 2018. évi 

intézményi tér. 
díj/nap (Ft) 

2019. évi 
javasolt 

személyi. 

tér.díj/na
p (Ft)  

Tájékoztatásul a 

jelenlegi 
személyi tér.. 

díj (Ft) 

szoc. 

rászorult 
6.831.902 52.363 130 7.036.859 52.300 135 50 50 

nem 

rászorult 
6.831.902 52.363 130 7.036.859 52.300 135 135 102 

 

A jelenlegi 50 Ft térítési díjat nem javasoljuk módosítani, az ellátottak a jelenlegi 1.500 Ft/hó 

térítési díjat az egyéb kiadásaik mellett még ki tudják fizetni. 

 

Személyi térítési díj javaslat 
Ha a havi 

jövedelem: 

Fizetendő térítési díj 

jövedelem %-ában 

Az ellátott által fizetett térítési díj 

havonta 

Az érintettek száma 

(fő) 

szoc. rászorultak 

minden jövedelem 

esetén 

2 % 0-1.500 Ft/hó közt fizet 142 

szoc. nem 

rászorultak minden 

jövedelem esetén 
 4.050 Ft fizet 1 

(Az ellátottak által fizetett összeg 30 napos igénybevétellel került kiszámításra.) 

2019. évben javasoljuk, hogy a szociálisan rászoruló ellátottak az eddigi térítési díjakat fizessék 

meg. Az 1 fő nem rászoruló 990 Ft-al fizet többet havonta, ami éves szinten (8 hónappal 

számolva) 7.920 Ft többlet bevételt jelenthet. 

 

 

 

4. Időskorúak nappali ellátása 

 

Intézményi térítési díj 

 

 

a) Nappali tartózkodás 

2018. évi 

önköltség 
(Ft)  

2018. évi 
mutatószám 

(gondozási 

nap) 

2018. évi 

önktsg/nap 
(Ft) 

2019. évre 

becsült 
önköltség 

2019. évre 

tervezett 
mutatószám 

2019 évi 
önktsg/nap (Ft)= 

2019. évi int. 

térítési díj 

2019. évi 
javasolt 

személyi tér. 

díj/nap (Ft)  

Tájékoztatásul 
a jelenleg 

személyi  tér. 

díj 
39.384.409 36.134 1.090 40.565.941 36.395 1.115 0 0 

 

2013. évben a nappali ellátásért térítési díjat állapítottunk meg, ez azonban az igénybevétel 

csökkenését eredményezte. Térítési díj nélkül jelentősen többen, több alkalommal veszik 

igénybe az ellátást, a tényleges jelenlét alapján igénybe vehető állami támogatás mértéke 

nagyobb a korábbi térítési díj bevételnél. A fentiekre való tekintettel továbbra is 0 forintban 

javasoljuk megállapítani a tartózkodásért fizetendő térítési díjat. 

 

 

 

b) Étkeztetés idősek nappali ellátása keretében 

A nappali ellátás keretében az étkeztetést igénybe vevők a szociális étkeztetés szabályai szerint 

fizetik meg a térítési díjat. Az ellátás adatai az étkeztetés összesített kimutatásában szerepelnek. 

 

 

5. Fogyatékosok nappali ellátása 

 

a) Nappali tartózkodás 
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2018. évi 

önköltség 
(Ft)  

2018. évi 
mutatószám 

(gondozási 

nap) 

2018. évi 

önktsg/nap 
(Ft) 

2019. évre 

becsült 
önköltség 

2019. évre 

tervezett 
mutatószám 

2019. évi 
önktsg/nap (Ft) = 

2019. évi int. tér. 

díj/nap (Ft) 

2019. évi javasolt 
személyi tér. 

díj/nap (Ft)  

Tájékoztatásul 
a jelenlegi 

személyi tér. 

díj 
32.147.161 7.173 4.482 33.111.576 7.200 4.599 0 0 

2013. évben a nappali tartózkodás számított intézményi térítési díja 1.350 Ft/nap volt, a 

fizetendő személyi térítési díj pedig jövedelemtől függően 25-50 Ft/nap, 2013. április 30-ig. 

2013. május 1-től már az intézményi térítési díj 0 Ft-ban került megállapításra. Tekintettel arra, 

hogy ezen ellátás esetében - akárcsak az idősek klubjai esetében - jelentősen többen, több 

alkalommal veszik igénybe az ellátást, ha ingyenesen biztosítjuk, mely a tényleges 

igénybevétel alapján igénybe vehető állami támogatás mértékének növekedését is jelenti, 

továbbra is 0 forintban javasoljuk megállapítani a tartózkodásért fizetendő térítési díjat. 

 

 

b) Étkezés (háromszori) 

 
2018. évi teljes önköltség  9.190.349 Ft 
2018. évi mutatószám (teljesített normatíva 

alapján) 
6.561 adag 

egy adagra eső 2018. évi szolgáltatási 

önköltség  
1.401 Ft/adag 

2019. évre megállapítható önköltség  = 

intézményi térítési díj  
1.445 nettó  

1.835 bruttó   
Ft/adag 

 
Javasolt 2019. évi személyi térítési díj bruttó 1.092 

nettó 860  
Ft/adag 
Ft/adag 

Tájékoztatásul 2018. évi személyi térítési 

díj 
bruttó 1.086 

nettó 855 
Ft/adag 

Változás mértéke bruttó +7 
nettó +5 

Ft/adag 
Ft/adag 

 

 

Személyi térítési díj étkezés: 

 

A 36 ellátott fiatal közül 2 főt (130.000 Ft feletti jövedelemmel rendelkezők) érint a javasolt 

térítési díj emelés. 

 

Ha a havi 

jövedelem 

Fizetendő térítési 

díj jövedelem %-

ában 

Az ellátottak által fizetett 

(bruttó) térítési díj Ft/hó 

Az 

érintettek 

száma 
fő 

Emelésben 

érintettek 

száma 

Minden jövedelem 

esetén 
25% 

0-1.092 Ft/nap 
0-21.800 Ft/hó  

36 
2 

(Az ellátottak által fizetett összeg 20 napos igénybevétellel került kiszámításra.) 

 

Átlagosan olyan alacsony saját jövedelemmel rendelkeznek (27.075-196.240 Ft közti 

jövedelműek) az ellátottak, hogy magasabb térítési díj az intézményben jelenleg ellátottak 

közül 2 főt érint, akik 7 Ft/nap, vagyis 140 Ft/hó összeggel fizetnek többet. Ez havonta 280, 

éves szinten (8 hónappal számolva) 2.240 Ft többlet bevételt jelent. 

 

 

 

 

6. Idősek otthona 

 

Intézményi térítési díj: 
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2018. évi teljes önköltség súlyozott (gondozási 

napok) megosztással 

átlagos ápolást igénylők 

demens ellátottak 

összesen 

 

 

120.712.899 

71.944.815 

192.657.714 

 

 

Ft 

Ft 

Ft 

 

2018. évi mutatószám (teljesítés alapján) 

átlagos ápolást igénylők 

demens ellátottak 

összesen 

 

15.679 

6.112 

21.791 

 

nap 

nap 

nap 

 

egy napra eső szolgáltatási önköltség  

átlagos ápolást igénylők 

demens ellátottak 

 

7.699 

11.771 

 

Ft/nap 

Ft/nap 

 

2019. évi mutatószám (tervezett) 

átlagos ápolást igénylők 

demens ellátottak 

összesen 

 

15.690 

6.205 

21.895 

 

nap 

nap 

nap 

 

2019. évi tervezett önköltség súlyozott 

(gondozási napok) megosztással 

átlagos ápolást igénylők 

demens ellátottak 

összesen 

 

 

124.334.285 

74.103.159 

198.437.445 

 

 

Ft 

Ft 

Ft 

 

2019. évre megállapítható önköltség/intézményi 

térítési díj maximuma  

átlagos ápolást igénylők 

demens ellátottak 

 

 

7.924 

11.942 

 

 

Ft/nap 

Ft/nap 

 

 

237.720 Ft/hó 

358.260 Ft/hó 

Javasolt személyi térítési díj 

átlagos ápolást igénylők 

demens ellátottak 

 

3.300 

3.300 

 

Ft/nap 

Ft/nap 

 

99.000 Ft/hó 

99.000 Ft/hó 

Tájékoztatásul 2018. évi intézményi térítési díj  

átlagos ápolást igénylők 

demens ellátottak 

2018. évi személyi tér. díj 

átlagos ápolást igénylők 

demens ellátottak 

 

 

6.571 

14.238 

 

3.280 

3.280 

 

 

Ft/nap 

Ft/nap 

 

Ft/nap 

Ft/nap 

 

 

197.130 Ft/hó 

427.140 Ft/hó 

 

98.400 Ft/hó 

98.400 Ft/hó 

Változás mértéke személyi térítési díjban 

 

átlagos ápolást igénylők 

demens ellátottak 

 

 

+20 

+20 

 

 

Ft/nap 

Ft/nap 

 

 

+600 Ft/hó 

+600 Ft/hó 

 

 

 

Személyi térítési díj: 

 

Az időskorúak otthona ellátás esetében továbbra is bér- és üzemeltetési támogatás illeti meg a 

fenntartót. A működtetési költségekből levonásra kerül a befolyt térítési díj összege. Az 

ellátottak által fizetendő térítési díj mértékére egységesen 3.300 Ft/nap összegben teszünk 

javaslatot, amely a számított díjnál lényegesen alacsonyabb, a jelenleg érvényes térítési díjnál 

pedig 20 Ft-al több naponta.  

A jelenlegi nyugdíjak összegét figyelembe véve az intézményi térítési díjjal azonos mértékű 

személyi térítési díj megfizetésére a javasolt emelés előtt és után egyaránt 23 fő képes. A 

javasolt emelés a jelenleg bentlakók közül a 122.880 Ft feletti jövedelem esetében (a bentlakók 

jövedelmét alapul véve) jelent ténylegesen magasabb térítési díjat. 

 A 2019. évre becsült térítési díj bevétel növekmény havonta 13.800 Ft, e rendelet hatályba 

lépését követően, azaz 8 hónappal számolva pedig 110.400 Ft. 
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Összesített térítési díj bevétel növekmények 

 

A javasolt módosítások alapján összesített térítési díj bevétel növekmények alakulását az alábbi 

táblázatban mutatjuk be: 

 

Ellátás típusa 
Térítési díj bevétel növekmény 8 

hónappal számolva (Ft) 

Étkeztetés 939.600 

Házhozszállítás  0 

Házi segítségnyújtás 280.552 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
7.920 

Időskorúak nappali ellátása 
0 

Fogyatékosok nappali ellátása 
0 

Fogyatékosok háromszori étkezése 
2.240 

Idősek otthona 110.400 

ÖSSZESEN: 1.340.712 

 

 

 

 

GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK 

 

 

1. Bölcsődei ellátás 

 

Bölcsődei étkeztetés 

 

A bölcsődei étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj az élelmezési nyersanyagnorma 

összegével megegyező, azzal összefüggésben évente felülvizsgáljuk -ennek felülvizsgálata 

megtörtént, a módosítás 2019. március 1-től hatályos, összege 372 Ft + ÁFA/nap (472 Ft). 

 

Bölcsődei gondozás 
2019. évre tervezett önköltség 281.101.923 Ft 

2019. évi terv mutatószám 49.718 nap 

2019. évi állami támogatás 252.787.200 Ft 

2019. évi számított intézményi térítési díj/nap 

(önköltség- állami támogatás/mutatószám) 

570 Ft/nap 

Javasolt , csökkentett térítési díj 50 Ft/nap 

Tájékoztatásul a 2018. évi térítési díj 

számított, 

csökkentett 

 

20 

20 

 

Ft/nap 

Ft/nap 

A bölcsődei gondozásért fizetendő térítési díj maximuma jelenleg 20 Ft/nap. Jelen 

előterjesztésben, a 2019. évre kiszámított intézményi térítési díj mértéke ennél jóval több, 570 

Ft. 

A bölcsődei ellátásért kapott állami támogatás mértéke az előző évihez képest növekedett, 

azonban ez nem tartott lépést azzal a kiadással, melyet a garantált bér minimum növekedése, 
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továbbá a szakmai jogszabály által előírt, de a költségvetési törvény által nem finanszírozott 

szakmai létszám biztosításának költsége okozott. 

Javasoljuk a csökkentett intézményi térítési díjat 50 Ft/nap összegeben meghatározni. 

A jelenleg beírt 264 gyermekből 220 fő szülője fizet a gondozásért. Közülük 1 fő 5 Ft/nap 

(42.750-56.999 Ft egy főre jutó jövedelmű), 1 fő 15 Ft/nap (57.000-85.499 egy főre jutó 

jövedelmű), a többi 218 fő 20 Ft/nap gondozási díjat fizet (85.000 Ft egy főre jutó 

jövedelműek).  A havi gondozási díjaik 100, 300, illetve 400 Ft kiadást jelentenek a család 

számára (20 napos maximális igénybevétellel számolva).  

A gondozási díj személyi térítési díjának 20-ról 50 Ft-ra történő emelése: 

a jelenlegi 5 Ft/nap esetében 12 Ft/nap, azaz 240 Ft/hó (+7 Ft/nap, +140 Ft/hó), 

a jelenlegi 15 Ft/nap esetében 37 Ft/nap, azaz 740 Ft/hó (+22 Ft/nap, + 440 Ft/hó), 

a jelenlegi 20 Ft/nap esetében 50 Ft/nap, azaz 1.000 Ft/hó (+30 Ft/nap, +600 Ft/hó) 

kiadással járna a szülők számára, az ellátás miden napos igénybevétele esetén. 

A jelenlegi ellátottak által fizetett térítési díjjal, valamint 12 napos átlagos igénybevétellel 

számolva, a havi térítési díj növekmény 78.828 Ft lenne, ami 8 hónappal számolva erre az évre 

630.624 többletbevételt jelenthet. 

 

 

2. Helyettes szülői ellátás 
 

A szolgáltatás évek óta alacsony kihasználtsággal működik. 2014-2018. évben nem vették 

igénybe az ellátást. Többnyire szociális, illetve életvezetési krízishelyzet indokolja az ellátás 

igénybevételét, amely csak a jelentősen csökkentett mértékű térítési díj megfizetését teszi 

lehetővé. Továbbra is 290 Ft/nap összegben javasoljuk megállapítani az intézményi térítési 

díjat, a szülők által fizetendő személyi térítési díj, jövedelemtől függő sávos kedvezményei 

változatlan hagyása mellett.  

 

 

3. Időszakos gyermek felügyelet 

 

Amennyiben a bölcsőde alapfeladatát nem veszélyezteti, a térítési díj ellenében külön 

szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyeletet nyújthat gyermek számára a szülő (gondozó) 

által igényelt alkalommal és időtartamban, az e célra kialakított csoportban vagy a normál 

bölcsődei csoport üres férőhelyein. A korábbi években az ehhez szükséges feltételek 

rendelkezésre álltak. 2014-2017 évben a személyi feltételek csak az alapfeladatok nyújtásához 

voltak elégségesek, ezért átmenetileg szünetel e tevékenység. A feltételek kedvező változása 

esetén azonban az intézmény ismét nyújthatja ezt a külön szolgáltatást, ezért a jelenleg érvényes 

400 Ft/óra térítési díj szerepeltetését a helyi rendeletben változatlan mértékben indokoltnak 

tartjuk. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a rendelet módosítását támogassa. 

 

 

Kaposvár, 2019. április 8. 

 

dr. Csillag Gábor 

  jegyző 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

……/2019. (…..) 

önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló  

13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 92. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelete 

(továbbiakban: R.) 1. mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ 

 

2. Gyermekjóléti intézmények   

 Számított 

intézményi térítési 

díj 

Ft/nap 

Csökkentett 

intézményi 

térítési díj 

Ft/nap 

   2.1. Helyettes szülői ellátás 2010 290 

   2.2. Bölcsődék   

2.2.1. étkeztetés díja 372 - 

 Számított 

intézményi térítési 

díj 

Ft/nap 

Csökkentett 

intézményi 

térítési díj 

Ft/nap 

2.2.2. gondozás díja 570 50 

„ 

 

2. § 

 

A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

3. § 

 

A R.5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

 

        4. § 

 

Ez a rendelet 2019. május 1-jén lép hatályba. 

 

Kaposvár, 2019. április 25. 

 

Szita Károly      dr. Csillag Gábor 

polgármester             jegyző 
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1. melléklet 

a …/2019. (..…) önkormányzati rendelethez 

 

„3. melléklet 

a 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelethez  

 

Szociális intézményi térítési díjak 

(az Áfa-t nem tartalmazza) 

 

Ellátás 
Számított 

intézményi térítési díj 

1. szociális étkeztetés  

 

a.) ebéd 
Ft/adag 

828 

   

b.) házhoz szállítás költsége 
Ft/alkalom 

74 

  

2. /a házi segítségnyújtás szociális segítés Ft/óra 

 2.906 

2./b. házi segítségnyújtás személyi gondozás Ft/óra 

 2.906 

3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Ft/nap 

a.) szociálisan rászorulók részére 135 

b.) szociálisan nem rászorulók részére 135 

  

4. idősek nappali ellátása Ft/nap/fő 

a.) napközbeni tartózkodás 1.115 

b.) étkeztetés  828 

  

5. fogyatékosok nappali ellátása Ft/nap/fő 

a.) napközbeni tartózkodás 4.599 

b.) háromszori étkezés 1.445 

  

6. idősek otthona Ft/nap Ft/hó 

a.) átlagos ápolást igénylők   7.924 237.720 

     b.) demens ellátottak 11.942 358.260 

„ 
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2. melléklet 

 a …/2019. (..…) önkormányzati rendelethez 
 

„5. melléklet 

a 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelethez  

 

Szociális és gyermekjóléti intézmények által nyújtott szolgáltatások személyi térítési 

díjainak mértéke (ÁFÁ-t nem tartalmazza) 

 

Megnevezés a térítési díj mértéke 

1. szociális étkeztetés  

 a) ha az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 150%-át nem haladja 

meg, a rendszeres havi jövedelem                                                       7 %-a  

b) ha az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 150%-300 %-a között 

van, a rendszeres havi jövedelem                                           15 %-a, 

c) ha az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 300%-a felett van,  

a rendszeres havi jövedelem                                                               30 %-a 

de legfeljebb 330 Ft/adag 

2.  házhozszállítás a) ha az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 150%-át nem haladja 

meg , a rendszeres havi jövedelem                                                        7 %-a  

b) ha az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 150%-300 %-a között 

van, a rendszeres havi jövedelem                                           15 %-a, 

c) ha az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 300%-a felett van,  

a rendszeres havi jövedelem                                                               30 %-a 

de legfeljebb 60 Ft/alkalom 

2. házi segítségnyújtás: 

szociális segítés,  

személyi gondozás 

   

 az ellátott rendszeres havi jövedelmének                                            15 %-a 

de legfeljebb 740 Ft/óra 

3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociálisan rászorulók részére 

 Az ellátott rendszeres havi jövedelemének 

de legfeljebb 50 Ft/nap 

 2%-a 

4. idősek nappali ellátása 

szociális étkeztetés  a) ha az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 150%-át nem haladja 

meg, a rendszeres havi jövedelem                                                       7   %-a  

 b) ha az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 150%-300 %-a között 

van, a rendszeres havi jövedelem                                                        15 %-a, 

 c) ha az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 300%-a felett van,  

a rendszeres havi jövedelem                                                               30 %-a 

de legfeljebb 330 Ft/adag 

5. fogyatékosok nappali ellátása 

háromszori étkeztetés az ellátott rendszeres havi jövedelmének                                                25 %-a 

de legfeljebb 860 Ft/nap 

6. idősek otthona    

 az ellátott rendszeres havi jövedelmének                                                80%-a 

de legfeljebb 3.300 Ft/nap, 99.000 Ft/hónap 

    

7. helyettes szülői ellátás (átmeneti gondozás) 
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Ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme  

 

Személyi térítési díj 

 Ft/nap Ft/hó 

az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a, vagy az  

alatti, 

0 0 

az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a feletti, de nem 

haladja meg a 250 %-át, 

145 4.350 

az öregségi nyugdíjminimum 250 %-a feletti. 289 8.670 

8. időszakos gyermekfelügyelet   

  Ft/óra 

gyermekfelügyelet díja  400 

 „ 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
 

Rendelet címe: 
 

 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 
13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet 

 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 
Társadalmi, gazdasági  

hatás: 
Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

az ellátott és a feladatot ellátó részéről  

elfogadható, fenntartó részéről 

finanszírozható rendszer   

 

nincs.  

 

nincs ilyen hatása 

 

 

 

 

nincs 

 

 

- 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint a fenntartó minden évben megállapítja a szociális ellátások, a a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint pedig a gyermekjóléti ellátások térítési díját, a törvényekben meghatározott 

módon. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 
Bbevételkiesés a térítési díjak vonatkozásában. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi: rendelkezésre áll 

 

Szervezeti: rendelkezésre áll Tárgyi: biztosított Pénzügyi: rendelkezésre áll 

 

Népjóléti referens,  

Kaposvári Szociális Központ 

 

 

 

 

 

Népjóléti referens,   

Kaposvári Szociális Központ 

 

  

Költségvetésben rendelkezésre áll 

 


