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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) 2020. február 3. 
napján elfogadta a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 
megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet véleményezéséről 
szóló döntését. 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) 
bekezdése rendelkezik arról, hogy a fenntartó az intézményi térítési díjat tárgyév április 
1-jéig állapítja meg. 
 
Az intézményi térítési díj a szolgáltatás ellenértéke, melynek összege nem haladhatja 
meg a szolgáltatási önköltséget. Integrált intézmény esetén az intézményi térítési díjat 
szolgáltatásonként kell meghatározni. 
2020. évre az intézményi térítési díjak meghatározása az eddigi gyakorlatot követve a 
szolgáltatási önköltség és az állami támogatás figyelembevételével került 
meghatározásra. A szolgáltatások önköltsége az elmúlt évhez képest növekedett, 
főként a minimálbér és a garantált bérminimum 8%-os emelése miatt. 
 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díját 195 Ft/ellátási napról 
200 Ft/ellátási napra javaslom megemelni. A 2,5%-os növekedés oka a garantált 
bérminimum emelkedésén túl a készülékek elhasználódása, valamint a karbantartási 
költségek növekedése. 
 
A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy – a szociális segítés 
tevékenységeit is magába foglaló – személyi gondozást kell nyújtani. 
A személyi gondozás (nagy szakértelmet igénylő feladatok, a család csak szakember 
bevonásával tudja ellátni az idős embert) éves normatívájának fajlagos összege 429 
000 Ft/év, ami a 2019. évi támogatási összeggel azonos. 
A szociális segítés (melyben a nyújtható feladatok nem igényelnek magas fokú szakmai 
munkát, önkéntesek, családtagok is képesek a segítséget megadni) éves 
normatívájának fajlagos összege 25 000 Ft/év. 
A házi segítségnyújtást igénylők esetében a szakértelmet igénylő feladatok ellátását 
helyezzük folyamatosan előtérbe, így a személyi gondozások száma a korábbi évekhez 
viszonyítva jelentősen több, ez magyarázza a magasabb normatíva bevételt, és az 
alacsonyabb önköltséget.  
 
A szociális étkeztetés állami támogatása kis mértékben növekedett ugyan, de a 
szolgáltatás önköltsége magasabb lett a dolgozók bérének növekedése, valamint a 
nyersanyagárak emelkedése miatt, ezért az intézményi térítési díj 3%-os emelése 
javasolt. 
 
A központi költségvetési támogatás nappali ellátás esetében jelentős mértékben 
növekedett. Így a nappali ellátások esetében, az önköltség növekedés ellenére, az 
intézményi térítési díjak csökkentése javasolt. 



3 

 

A bentlakásos intézményi ellátás intézményi térítési díjának meghatározása 2020. 
január 1-jétől megváltozott. Korábban ellátási napra és ellátási hónapra kellett 
megállapítani az intézményi térítési díjat. A személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontja 
szerint a bentlakásos intézményeink intézményi térítési díját ellátási napra állapítottuk meg. 
Minimálisan, 200 Ft/ellátási nap összegű emelést javasolok az előző évi díjhoz képest. 
A csekély emelés oka, hogy a szakmai dolgozók bértámogatása 2020-ban növekedett, 
így demens és nem demens ellátottak esetében egyaránt, de más-más összegben nőtt 
az állami támogatás mértéke. Főszabályként itt a fizetendő személyi térítési díj összege 
megegyezik az intézményi térítési díjjal, amennyiben az ellátott jövedelemhányada 
eléri vagy meghaladja azt. 

A Veszprém, Völgyikút utca 2. száma alatti bentlakásos intézményünk 
igénybevételéhez szükséges egyszeri hozzájárulás mértékét lakóegységenként 500 
000 Ft-tal javasolt megemelni. Az egyszeri hozzájárulás összegét legutóbb 2016. évben 
emelte a társulás. A jelenlegi és a javasolt összegek jóval alacsonyabbak, mint a nem 
állami fenntartású intézményekben. 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 2019. március 15. 
napjától hatályos 8. § (2) bekezdés b) pontja lehetőséget ad az önkormányzati rendelet 
bevezető részének módosításra. A megengedő rendelkezés indoka, hogy a Kúria a 
gyakorlata alapján pusztán a bevezető rész nem megfelelősége miatt az önkormányzati 
rendeletek törvénysértését állapítja meg és a teljes jogszabályt megsemmisíti. Ezen 
helyzetek kezelése érdekében lehetővé vált, hogy az önkormányzati rendelet bevezető 
része módosítható legyen, melyre jelen rendelet módosítása keretében is sor kerül. 

 
A Jat. 5. § (5) bekezdését figyelembe véve, a társulásban résztvevő helyi 
önkormányzatok képviselő-testületeinek hozzá kell járulniuk a rendelet 
megalkotásához.  
 
A Társulási Tanács javasolja a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek a 
rendelettervezet elfogadását, a tárgyi határozat melléklete szerinti tartalommal és 
egyúttal kezdeményezi, hogy a rendelet megalkotásához adják hozzájárulásukat 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a határozati 
javaslatot fogadja el. 
 
 
Eplény, 2020. február 14.  
 
 
         Fiskál János 
 
 
 
  



4 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2020. (II. 24.) határozata 

 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség 
Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 
megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) módosításához történő 

hozzájárulásról 
 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség 
Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. 
(III. 27.) önkormányzati rendelet módosításához” című előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelettervezetben 
foglaltakkal egyetért, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, a 
rendelet módosításához hozzájárulását adja Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének.  

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról, 

a határozat megküldésével, tájékoztassa Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának polgármesterét.  

 
Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő: azonnal  
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető 
 
 
Eplény, 2020. február 24.  
 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020. (II. 24.) 
határozatához 

 
 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
…/2020. (…) önkormányzati rendelete 

a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a 

fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 
9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,  
az 1. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdés 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a 2. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 115. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  
Barnag, Bánd, Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, 
Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony, Veszprémfajsz, Vilonya, 
Vöröstó községek hozzájárulásával a következőket rendeli el: 
 
1. §  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, 

a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Ör.) bevezető része helyébe a következő bevezető 
rész lép: 
„Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális 
igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
az 1. § (1) és (1a) bekezdés tekintetében a szociális igazgatásról és ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, 
az 1. § (2)-(3) bekezdés tekintetében a szociális igazgatásról és ellátásokról 
szóló 1993. évi törvény 92. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, 
a 2. §, tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 115. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a 2/A. §, 3. § és 3/A. § tekintetében a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 
1993. évi törvény 92. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi 
törvény 58/B. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Barnag, 
Bánd, Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, 
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Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony, Veszprémfajsz, 
Vilonya, Vöröstó községek hozzájárulásával a következőket rendeli el:” 

 
2. §  Az Ör. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 
 
3. § Ez a rendelet 2020. április 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
 

Porga Gyula s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 
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1. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési 
díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló …/2020. (…) rendelethez 
 
„1. melléklet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) 
önkormányzati rendelethez 
 

1.1. A Veszprém, Török Ignác utca 10. szám alatti székhelyről nyújtott 
szociális ellátások intézményi térítési díja 

 

 A B C 

1. Ellátás megnevezése 
2020. évi 

szolgáltatási 
önköltség  

Intézményi térítési 
díj 

2. 
Idősek otthona  
4 ágyas elhelyezés demens 
személyek részére 

7142,00 Ft/ellátási nap 3450 Ft/ellátási nap 

3. 
Idősek otthona nem 
demens 4 ágyas elhelyezés   

6084,00 Ft/ellátási nap 3450 Ft/ellátási nap 

4. 
Idősek otthona 
2 ágyas elhelyezés demens 
személyek részére 

7235,00 Ft/ellátási nap 3750 Ft/ellátási nap  

5. 
Idősek otthona nem 
demens 2 ágyas elhelyezés  

6385,00 Ft/ellátási nap 3750 Ft/ellátási nap 

 
 

1.2.1. A Veszprém, Völgyikút utca 2. szám alatti telephelyről nyújtott 
szociális ellátások intézményi térítési díja 

 

 A B C 

1. Ellátás megnevezése 
2020. évi 

szolgáltatási 
önköltség 

Intézményi térítési 
díj 

2. 
Idősek otthona 
emelt szintű elhelyezés 
demens személyek részére 

7427,00 Ft/ellátási nap 3650 Ft/ellátási nap 

3. 
Idősek otthona nem demens 
emelt szintű elhelyezés  

6285,00 Ft/ellátási nap 3650 Ft/ellátási nap 

4. 
Időskorúak gondozóháza 
demens személyek részére 

6831,00 Ft/ellátási nap 3500 Ft/ellátási nap 

5. 
Időskorúak gondozóháza 
nem demens 

6137,00 Ft/ellátási nap 3500 Ft/ellátási nap 

6. 
Idősek nappali ellátása 
(csak napközbeni 
tartózkodással) 

1785,54 Ft/ellátási nap 640 Ft/ellátási nap 
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7. 
Idősek nappali ellátása 
(napközbeni tartózkodással 
és ott étkezéssel) 

3529,97 Ft/ellátási nap 2095 Ft/ellátási nap 

8. 
Demens személyek nappali 
ellátása (csak napközbeni 
tartózkodással) 

2855,90 Ft/ellátási nap 90 Ft/ellátási nap 

9. 

Demens személyek nappali 
ellátása (napközbeni 
tartózkodással és ott 
étkezéssel) 

4013,01 Ft/ellátási nap 1245 Ft/ellátási nap 

10. Házi segítségnyújtás  
2282,24 Ft/gondozási 

óra 
560 Ft/gondozási óra 

11. 
Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

286,87 Ft/ellátási nap 200 Ft/ellátási nap 

12. 
Étkeztetés helyben 
fogyasztással 
1. sz. Idősek Klubja) 

1744,43 Ft/ellátási nap 1455 Ft/ellátási nap 

13. 
Étkeztetés elvitellel 
(1. sz. Gondozási Központ 
étkezői) 

1264,39 Ft/ellátási nap 975 Ft/ellátási nap 

14. 
Étkeztetés házhozszállítással 
(1. sz. Gondozási Központ 
étkezői) 

  1455,39 Ft/ellátási 
nap 

1165 Ft/ellátási nap 

15. Étkeztetés elvitellel (Bánd) 1224,84 Ft/ellátási nap 935 Ft/ellátási nap 

16. Étkeztetés elvitellel (Barnag) 818,66 Ft/ellátási nap 530 Ft/ellátási nap 

17. Étkeztetés elvitellel (Eplény) 980,11 Ft/ellátási nap 690 Ft/ellátási nap 

18. 
Étkeztetés elvitellel 
(Hidegkút) 

817,81 Ft/ellátási nap 530 Ft/ellátási nap 

19. Étkeztetés elvitellel (Márkó) 986,79 Ft/ellátási nap 700 Ft/ellátási nap 

20. 
Étkeztetés elvitellel 
(Mencshely) 

880,05 Ft/ellátási nap 590 Ft/ellátási nap 

21. 
Étkeztetés elvitellel 
(Nagyvázsony) 

882,28 Ft/ellátási nap 595 Ft/ellátási nap 

22. 
Étkeztetés elvitellel 
(Nemesvámos) 

983,76 Ft/ellátási nap 695 Ft/ellátási nap 

23. 
Étkeztetés házhozszállítással 
(Nemesvámos) 

1156,09 Ft/ellátási nap 865 Ft/ellátási nap 

24. Étkeztetés elvitellel (Pula) 884,50 Ft/ellátási nap 595 Ft/ellátási nap 

25. 
Étkeztetés elvitellel 
(Szentgál) 

848,93 Ft/ellátási nap 560 Ft/ellátási nap 

26. 
Étkeztetés elvitellel 
(Tótvázsony) 

828,46 Ft/ellátási nap 540 Ft/ellátási nap 

1.2.2. A Veszprém, Völgyikút u. 2. szám alatti telephely emelt szintű ellátást 
nyújtó férőhelyei 
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 A B C 

1. Ellátás megnevezése 
Férőhely 

meghatározása 

Egyszeri 
hozzájárulás 

összege 

2. Idősek otthona 
32 m2-es garzon  

erkély nélkül  
2 500 000 

Ft/lakóegység 

3. Idősek otthona 
32 m2-es garzon 

erkéllyel 
3 000 000 

Ft/lakóegység 

4. Idősek otthona 
40 m2-es garzon 

erkéllyel 
3 500 000 

Ft/lakóegység 

 
 

1.3. A Veszprém, Hóvirág utca 14. szám alatti telephelyről nyújtott 
szociális ellátások intézményi térítési díja 

 

 A B C 

1. Ellátás megnevezése 
2020. évi 

szolgáltatási 
önköltség 

Intézményi 
térítési díj 

2. 
Idősek nappali ellátása  
(csak napközbeni 
tartózkodással) 

2017,77 Ft/ellátási nap 875 Ft/ellátási nap 

3. 
Idősek nappali ellátása  
(napközbeni tartózkodással és 
ott étkezéssel) 

3891,97 Ft/ellátási nap 2460 Ft/ellátási nap 

4. Házi segítségnyújtás  
2619,86 Ft/gondozási 

óra 
915 Ft/gondozási 

óra 

5. 
Étkeztetés helyben 
fogyasztással 
(3. sz. Idősek Klubja étkezői) 

1874,20 Ft/ellátási nap 1585 Ft/ellátási nap 

6. 
Étkeztetés elvitellel 
(2. sz. Gondozási Központ 
étkezői) 

1207,32 Ft/ellátási nap 920 Ft/ellátási nap 

7. 
Étkeztetés házhozszállítással 
(2. sz. Gondozási Központ 
étkezői) 

1389,32 Ft/ellátási nap 1100 Ft/ellátási nap 

 
 

1.4. Veszprém, Szent István utca 48. szám alatti telephelyről nyújtott 
szociális ellátások intézményi térítési díja 

 

 A B C 

1. Ellátás megnevezése 
2020. évi 

szolgáltatási 
önköltség 

Intézményi 
térítési díj 

2. Idősek nappali ellátása  1874,45 Ft/ellátási nap 730 Ft/ellátási nap 
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(csak napközbeni 
tartózkodással) 

3. 
Idősek nappali ellátása 
(napközbeni tartózkodással és 
ott étkezéssel) 

3529,46 Ft/ellátási nap 2095 Ft/ellátási nap 

4. 
Étkeztetés helyben 
fogyasztással 
(2. sz. Idősek Klubja étkezői) 

1655,00 Ft/ellátási nap 1365 Ft/ellátási nap 

5. 
Étkeztetés elvitellel 
(2. sz. Gondozási Központ 
étkezői) 

1207,32 Ft/ellátási nap 920 Ft/ellátási nap 

6. 
Étkeztetés házhozszállítással 
(2. sz. Gondozási Központ 
étkezői) 

1389,32 Ft/ellátási nap 1100 Ft/ellátási nap 

 
 

1.5. Veszprém, Március 15. utca 1/A. szám alatti telephelyről nyújtott 
szociális ellátások intézményi térítési díja 

 

 A B C 

1. Ellátás megnevezése 
2020. évi 

szolgáltatási 
önköltség 

Intézményi 
térítési díj 

2. 
Idősek nappali ellátása  
(csak napközbeni 
tartózkodással) 

1975,83 Ft/ellátási nap 830 Ft/ellátási nap 

3. 
Idősek nappali ellátása 
(napközbeni tartózkodással és 
ott étkezéssel) 

3691,71 Ft/ellátási nap 2260 Ft/ellátási nap 

4. 
Étkeztetés helyben 
fogyasztással 
(4. sz. Idősek Klubja étkezői) 

1715,88 Ft/ellátási nap 1425 Ft/ellátási nap 

5. 
Étkeztetés elvitellel 
(1. sz. Gondozási Központ 
étkezői) 

1264,39 Ft/ellátási nap 975 Ft/ellátási nap 

6. 
Étkeztetés házhozszállítással 
(1. sz. Gondozási Központ 
étkezői) 

  1455,39 Ft/ellátási 
nap 

1165 Ft/ellátási nap 

 
 

1.6. Herend, Kossuth u. 60. szám alatti telephelyről nyújtott szociális 
ellátások intézményi térítési díja 

 

 A B C 

1. Ellátás megnevezése 
2020. évi 

szolgáltatási 
önköltség 

Intézményi 
térítési díj 
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2. 
Idősek nappali ellátása  
(csak napközbeni 
tartózkodással) 

2077,1 Ft/ellátási nap 930 Ft/ellátási nap 

3. Házi segítségnyújtás  
1916,37 Ft/gondozási 

óra 
480 Ft/gondozási 

óra 

4. Étkezés elvitellel 1098,68 Ft/ellátási nap 810 Ft/ellátási nap 

5. Étkeztetés házhozszállítással  1243,16 Ft/ellátási nap 955 Ft/ellátási nap 

 
 


