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Tárgy: Javaslat a 5/2022. (II.8.) sz. TT 
határozat megismerésére, egyetértés 
kinyilvánítására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

„Kertváros” Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) tagönkormányzatai a kötelezően ellátandó 
szociális alapellátások közül a házi segítségnyújtásról-, és jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról-, valamint 
Gyál vonatkozásában a szociális étkeztetésről és az idősek nappali ellátásáról (a Gyáli Idősek Klubjában) a 
Társulás által fenntartott Kertváros Szociális Központon (a továbbiakban: KSZK) keresztül gondoskodnak. Gyál 
településen a szociális étkeztetést a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által előállított 
ebéd vásárlásával és kiszállításával biztosítjuk. 

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) vonatkozó 
rendelkezései szerint a fenntartó évente egyszer köteles az intézményi térítési díjról szóló helyi rendeletét 
felülvizsgálni, és a térítési díjakat megállapítani. 

A Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) 2022. február 8. napján megtartott ülésén 5/2022. 
(II.8.) sz. határozatával (a továbbiakban: Határozat) döntött a fentiekben említett szociális szolgáltatások 
intézményi térítési díjainak felülvizsgálatáról a szolgáltatások önköltségeinek megismerését követően. A 
Határozat 2. pontja tartalmazza, hogy a Tanács nem kívánja a szociális alapszolgáltatások személyi és 
intézményi térítési díját megemelni. Fontos megemlíteni, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti 
szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1) bekezdése alapján 2022. június 30. napjáig a díjak 
emelésére egyébként nincs is jogszabályi lehetőség. 

Az Szt. 115. § (1) bekezdése értelmében az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja 
meg. Az intézményi térítési díj tulajdonképpen a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 
ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díj összege 
nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal 
korrigálható. 

A térítési díj megállapítására vonatkozó szabályokat az Szt. és a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.), valamint a 
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény tartalmazza. 

A Kr. 2. § (1) bek. alapján a fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért térítési díjat 
állapít meg, amelyet az Szt.-ben, a Kr.-ben, valamint a fenntartó önkormányzatok rendeletében foglaltak szerint 
kell megfizetni. A Kr. 3. § értelmében az intézményi és a személyi térítési díjat 

a) szociális étkeztetés esetén ellátási napra, 
b) házi segítségnyújtás esetén gondozási órára, 
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra, 
e) nappali ellátás esetén ellátási napra vetítve kell megállapítani. 

A Kr. 3. § (4) bek. értelmében az intézményi és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék 
bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon 
kerekítve kell meghatározni. 

A hatályos jogszabályok értelmében az intézményi térítési díj legnagyobb mértéke nem haladhatja meg a 
szolgáltatási önköltséget, ugyanakkor lehetőséget biztosít alacsonyabb mértékű díj megállapítására. A 
szolgáltatások önköltségszámítása a 2021. évi igénybevételek alapján került felosztásra. Az 
önköltségszámításokat az előterjesztés 1., 2., 3. és 4.sz. mellékleteként olvashatják. A táblázatba 
összehasonlításképpen az elmúlt két év (2020., és 2021. év) önköltségeit is szerepeltetjük. A mellékletek 
összefoglalását az alábbiakban ismertetjük: 

Szolgáltatás 
megnevezése 

Önköltségszámít
ás 2020. évre (a 

2019. évi 
tényadatok 

alapján) 

Önköltségszám
ítás 2021. évre 

(a 2020. évi 
tényadatok 

alapján) 

Önköltségszámít
ás 2022. évre (a 

2021. évi 
tényadatok 

alapján) 

Változás 
(önköltség 
csökkenés, 
növekedés 

aránya) 

Jelenlegi 
intézményi 
térítési díj 

Jelenlegi 
személyi 
térítési díj 

Szociális 
étkeztetés 

885.- Ft/adag 990- Ft/adag 935.- Ft/adag -5,5% 635.-
Ft/adag, 

illetve 655.-
Ft/adag 

127.-
Ft/adag-tól 

655.- 
Ft/adagig 



Házi 
segítségnyújtás 

4 840.- Ft/óra 4 410.- Ft/óra 5 265.- Ft/óra +19,3% 1.440.- 300.-Ft-tól 
550.-Ft-ig 

Jelzőrendszeres 
házi 

segítségnyújtás 

306.- Ft/nap/db 300.- Ft/nap/db 340.- Ft/nap/db +13,3% térítésmentes 

Idősek nappali 
ellátása 

4 754.- Ft/nap/fő 5 638.- 
Ft/nap/fő 

5 460.- Ft/nap/fő -3% térítésmentes 

A fenti táblázatból jól kiolvasható, hogy a szociális étkeztetés és az idősek nappali ellátásának önköltsége 
csökkent, a házi segítségnyújtás, és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önköltsége pedig nőtt, teljesen 
ellentétesen, mint az előző évben, akkor pont fordítva a szociális étkeztetés és az idősek nappali ellátásnak 
önköltsége nőtt, míg a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önköltsége csökkent. 

Szociális étkeztetés vonatkozásában habár a kiadások 24,5 M forintról 26,3 M forintra, mintegy hét százalékkal 
emelkedtek, viszont az elfogyasztott adagszám 24 805-ről 28 106-ra, 13,3 százalékkal emelkedett, ami az 
önköltség (5,5 százalékos) csökkenését eredményezte. 

Idősek nappali ellátása esetében a (3 százalékos) csökkenés mögött húzódik, hogy az azzal kapcsolatos 
kiadások 2020. évről 2021. évre 21 M forintról 19,4 M forintra, mintegy nyolc százalékkal csökkentek, míg az 
ellátottak számában jelentős változás nem következett be (2020. évben: 15 fő, míg 2021. évben: 14 fő). 

Házi segítségnyújtás vonatkozásában a kiadásokkal összefüggésben szembeötlő emelkedés következett be: a 
kiadások 80 M forintról 93 M forintra, mintegy 16 százalékkal emelkedtek, a kiadásokon belül pedig a személyi 
kiadások mintegy 20 százalékkal emelkedtek, 70 M forintról 84 M forintra, mindeközben a gondozásra fordított 
órák száma szinte alig változott (18 118,5 óráról 17 674 órára csökkent). Fentiek következménye, hogy a házi 
segítségnyújtás esetében az ellátás önköltsége 19,3 százalékkal emelkedett.  

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében hasonló a tendencia, mint a házi segítségnyújtás esetében: a 
kiadások 30 százalékkal, 19,3 M forintról 25 M forintra emelkedtek, mely kiadásokon belül a személyi kiadások 
– hasonlóan a házi segítségnyújtással kapcsolatban leírtakhoz – 34 százalékkal, 11,4 M forintról 15,3 M forintra 
emelkedtek. Ehhez hozzátartozik, hogy mindeközben a jelzőrendszeres készülékek száma is nőtt, azonban 
korántsem ilyen mértékben: 177 db-ról 200 db-ra, azaz 13 százalékkal, e két említett tényező miatt emelkedett a 
szolgáltatás önköltsége készülékenként több mint 13 százalékkal. 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 6/2015. 
(II.27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet1) területi hatálya Gyál város illetékességi 
területére terjed ki. A Rendelet1 26/A. § értelmében a Gyáli Idősek Klubjában az idősek nappali ellátása 
térítésmentes. A szociális étkeztetés intézményi térítési díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza: 19-60 év között 
a felnőtt étkeztetésért 655.- Ft-ot szükséges fizetni adagonként, míg az időskori (60 év feletti) étkeztetés térítési 
díja 635.- Ft adagonként. A házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj sávosan került kialakításra, a 
Rendelet1 26. § (3) és (3a) bek. alapján az alábbi: 

Szociális segítés esetén / Ha az igénylő nettó jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének (28 500.- Ft) 

Fizetendő személyi térítési 
díj 

 

 

 

2-szeresét nem haladja meg 300.- 
2-szeresét meghaladja, de a 2,5-szörösét nem haladja meg 350.- 
2,5-szörösét meghaladja, de a 3-szorosát nem haladja meg 400.- 
3-szorosát meghaladja, de a 3,5-szörösét nem haladja meg 450.- 
3,5-szörösét meghaladja, de a 4-szeresét nem haladja meg 500.- 
4-szeresét meghaladja 550.- 

Személyi gondozás esetén / Ha az igénylő nettó jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének (28 500.- Ft) 

Fizetendő személyi térítési díj 

2-szeresét nem haladja meg 350.- 
2-szeresét meghaladja, de a 2,5-szörösét nem haladja meg 400.- 
2,5-szörösét meghaladja, de a 3-szorosát nem haladja meg 500.- 
3-szorosát meghaladja, de a 3,5-szörösét nem haladja meg 600.- 
3,5-szörösét meghaladja, de a 4-szeresét nem haladja meg 700.- 
4-szeresét meghaladja 800.- 



A szociális étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj ugyancsak sávosan került kialakításra, a Rendelet1 25. § 
(3) bek. értelmében az alábbi: 

Ha az igénylő nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének (28 500.- Ft) 

Fizetendő személyi térítési díj 

19-60 év között 
(intézményi térítési díj: 

655.- Ft/adag) 

60 év felett 
(intézményi térítési 
díj: 635.- Ft/adag) 

1-szeresét meghaladja, de az 1,08-szorosát nem haladja meg 131.- 127.- 
1,08-szorosát meghaladja, de az 1,16-szorosát nem haladja meg, 262.- 254.- 
1,16-szorosát meghaladja, de az 1,24-szeresét nem haladja meg 393.- 381.- 
1,24-szeresét meghaladja, de az 1,32-szeresét nem haladja meg 524.- 508.- 
1,32-szeresét meghaladja 655.- 635.- 

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
igénybevételéről szóló 10/2011.(V.01.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet2) területi hatálya 
a társult települések közigazgatási területére terjed ki. A Rendelet2 6. § (2) bek. szerint a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. A Rendelet2 1. melléklete tartalmazza, hogy a házi 
segítségnyújtás intézményi térítési díja 1 440.- Ft /óra, az idősek nappali ellátása (a Gyáli Idősek Klubjában) 
térítésmentes, valamint az étel házhozszállítás díja 150.- Ft adagonként. 

Az összegek a mindenkori Áfa összegét tartalmazzák. Az intézményvezetővel történt egyeztetés alapján úgy 
látjuk, hogy sem az intézményi, sem a személyi térítési díjakon nem szükséges változtatni, erről elég 
határozatban rendelkezni. A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 
147. § (1) bekezdése alapján 2022. június 30-ig a díjak emelésére egyébként nincs is jogszabályi lehetőség. 

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslata elfogadására. 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által meghozott 5/2022. (II.8.) sz. határozatot 
megismerte, mely a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás szolgáltatáson belül a személyi 
gondozás és a szociális segítés, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint az idősek nappali 
ellátása intézményi térítési díjainak felülvizsgálata tárgyában született, 

2. az önköltség-számítás ismeretében – összhangban a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról 
szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1) bek. b) pont ba) alpontban meghatározott rendelkezésekkel – 
egyetért azzal, hogy „Kertváros” Önkormányzati Társulás nem kívánja a szociális alapszolgáltatások 
személyi és intézményi térítési díját megváltoztatni. Az összegek a mindenkori Áfa összegét 
tartalmazzák. 

Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző 

Gyál, 2022. január 31. 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 

 

Mellékletek: 

1. Házi segítségnyújtás (szociális segítés és személyi gondozás) önköltségszámítása a 2022. évre 
2. Szociális étkeztetés önköltségszámítása a 2022. évre 
3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önköltségszámítása a 2022. évre 
4. Idősek nappali ellátása önköltségszámítása a 2022. évre 



Pap Krisztina / 2022. január 18. 

1.SZ.MELLÉKLET 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 2022. ÉVI ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS 

Feladatalapú támogatás (2021. év / 2021. december 31-ei adatok alapján) 

szociális segítés:    2 fő x 25 000.- Ft =        50 000.- Ft 

személyi gondozás:                                          68 fő x 491 5500- Ft = 33 425 000.- Ft 

Állami támogatás összesen                       33 475 000.- Ft 

Térítési díj bevétel          9 189 730 –Ft 

Bevételek összesen         42 665 130.- Ft 

 

Kiadások 

személyi:    71 253 290.- Ft 

járulék:     12 483 551.- Ft 

dologi:       9 323 385.- Ft 

felhalmozási:            28 702.- Ft 

Kiadások összesen   93 088 928.- Ft 

 

Önköltség = Kiadás: 93 088 928.- Ft 

2021. évi tényleges ellátotti létszám: 2 fő segítés, 68 fő gondozás, összesen 70 fő 

Segítés és gondozás megoszlása 

2021. évi tényleges gondozási órák száma: 1.) személyi gondozás: 17 217 óra 

           2.) szociális segítés: látogatások száma: 609,5 alkalom (átlag 45 perccel 
számolva!) 457 óra 

Összesen:      17 674 óra / év 

Önköltség-számítás 

Önköltség-számítás = 93 088 928.- Ft/17 674 óra = 5 267.- Ft ≈ 5 265.- Ft 

Gondozási óradíj önköltsége 

1 gondozási óra önköltsége a házi segítségnyújtás szolgáltatásban: 5 265.- Ft 

Emlékeztetőül a 2021.-, és a 2020. évi önköltség: 

2021. év: 4 410.- Ft 

2020. év: 4 840.- Ft. 



Pap Krisztina/ 2022. január 18. 

2.SZ.MELLÉKLET 

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS 2022. ÉVI ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS 

Feladatalapú támogatás (2021. év / 2021. december 31-ei adatok alapján) 

szociális étkeztetés: 110,5 fő*67 570.- Ft (106,5 fő szoc étkeztetés + 4 fő 
demens étkeztetés az Idősek Klubjában!) 

Állami támogatás összesen   7 466 485- Ft 

- szoc étkeztetés   15 318 215- Ft 
- demens étkeztetés (Klubban)        434 500.- Ft 

Térítési díj bevétel    15 752 715.- Ft 

Bevételek összesen    23 219 200.- FT 

 

Kiadások 

személyi:     4 450 616.- Ft 

járulék:          912 851.- Ft 

dologi:      20 890 907.- Ft 

felhalmozási kiadások            54 889.- Ft 

Kiadások összesen    26 309 263.- Ft 

 

Önköltség= Kiadások összesen → 26 309 263- Ft/év 

Ellátási napok száma 2021. évben: 254 nap 

Adagszám összesen: 28 106 adag/év (szoc étkeztetés: 27 068 adag + demens étkeztetés: 1 038 adag) 

 

Önköltség-számítás 

Önköltség / adag száma = 26 309 236.- Ft / 28 106 adag = 936.- Ft/adag ≈ 935- Ft/adag 

 

Szociális étkezés önköltsége 

1 adag szociális étkezés megállapított önköltsége: 935.- Ft 

 

Emlékeztetőül a 2020.-, és 2021. évi évi önköltség: 

2021. 1 adag szociális étkezés megállapított önköltsége: 990.- Ft 

2020: 1 adag szociális étkezés megállapított önköltsége: 885.- Ft 

 



Pap Krisztina / 2022. január 18. 
 

3.SZ.MELLÉKLET 

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 2022. ÉVI ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS 

Feladatalapú támogatás (2021. év / 2021. december 31-ei adatok alapján) 

Jelzőrendszeres igénybevevők összesen  200 fő * 24.600.- 

Állami támogatás     4 920 000.- Ft 

Alaptámogatás        500.000.- Ft 

Állami támogatás összesen    5 420 000.- Ft 

Térítési díj bevétel     0 (térítésmentes) 

Bevételek összesen    5 420 000.- Ft 

 

Kiadások 

személyi:    13 465 636.- Ft 

járulék:       1 878 451.- Ft 

dologi:       9 532 478.- Ft 

felhalmozási kiadás                       106 770.- Ft 

Kiadások összesen   24 983 335.- Ft 

 

Önköltség = Kiadások összesen: 24 983 335.- Ft 

2021. évi tényleges ellátotti létszám: 200 db 

Ellátási napok száma 2021. évben: 365 nap 

 

Önköltség-számítás 

Önköltség / nap → 24 983 335.- Ft/365 nap = 68 447.- Ft/nap 

Önköltség / nap / ellátott → 68 447.- Ft/200 fő = 342.- Ft/fő/nap ≈ 340- Ft/fő/nap 

 

A jelzőrendszeres készülékek napi önköltsége 340.- Ft/fő. 

 

Emlékeztetőül a 2020.-, és 2021. évi önköltség 

2021. évi önköltség: 300.- Ft/nap 

2020. évi önköltség: 306.- Ft/nap. 

 



Pap Krisztina / 2022. január 18. 

4.SZ.MELLÉKLET 

IDŐSEK KLUBJA (IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA, ÉS DEMENS SZEMÉLYEK NAPPALI ELLÁTÁSA) 2022. ÉVI ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS 

Feladatalapú támogatás (2021. év / 2021. december 31-ei adatok alapján) 

Idősek nappali ellátása    10 fő*224 190.-  

      2 241 900.- Ft 

Demens személyek nappali ellátása   4 fő*746 546.-  

      2 986 184.-  

Állami támogatás összesen    5 228 084.- 

Térítési díj bevétel     0 (térítésmentes) 

Bevételek összesen    5 228 084.-  

 

Kiadások 

személyi:    10 720 158.- 

járulék:      1 916 668.- 

dologi:      6 472 448.-  

felhalmozási kiadások          306 005.- 

Kiadások összesen   19 415 279.- 

 

Önköltség= Kiadások összesen: 19 415 279.- 

Idősek és demens személyek száma összesen 

2021. évi tényleges ellátotti létszám: 10 fő idős + 4 fő demens = 14 fő 

Ellátási napok száma 2021. évben: 254 nap  

 

Önköltségszámítás 

Idősek nappali ellátása 19 415 279- Ft/254 nap = 76 438.- Ft/nap ≥ egy főre vetítve: 76 438.- Ft/14 fő = 5 460- 
Ft/fő/nap 

 

Idősek nappali ellátásának önköltsége ellátási napra vetítve: 5 460.- Ft 

Emlékeztetőül a 2020.-, és 2021. évi önköltségek: 

2021. évi: 5 638.- Ft 

2020. évi: 4 754.- Ft. 
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