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Tárgy: Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ intézményi térítési díjainak
meghatározása

Előadó: Koósné Stohl Ilona intézményvezető

Az előterjesztést készítette: Koósné Stohl Ilona, Szociális Szolgáltató Központ Vezetője

Tisztelt Társulási Tanács!
Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és ellátásokról 92/B.§ (1) bekezdése a)
pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója
határozza meg az intézményi térítési díjakat.
Sztv. 114. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokért térítési díjat kell fizetni.
(3) A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat,
a) aki jövedelemmel nem rendelkezik,
Sztv. 115. § (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a
továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami
hozzájárulás, támogató szolgáltatás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön
jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete.
…..
9) A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-jéig
kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a
tárgyidőszaki folyamatok indokolják.
29/1993. (II.17.) Kormányrendelet 3.§ (4) bekezdése értelmében: „A intézményi térítési
díjat 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 2011. évi költségvetési törvény 3. számú mellékletének 11. pontja alatt található a
szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai normatív támogatása.
A fentiek figyelembe vételével – az önköltség kiszámítása után - az alábbi intézményi térítési
díjakra teszünk javaslatot 2012. évre vonatkozóan:

Szociális étkeztetés összkiadása: 15.353.728,-Ft
Szállítás összköltsége: 1.305.249,-Ft
Alap normatíva összege: 55.360,-Ft/fő x 76 fő
2012. évi támogatás összege: 4.207.360,-Ft
Eplény kiadása 2012-re: 1.890.461,-Ft
Személyi kiadások:
505.497,Tiszteletdíj
72.000,Dologi kiadások: gáz, villany
27.489,Víz
8.985,Hajtó – kenőanyag
221.205,Vásárolt élelmezés
985.723,Egyéb dologi
69.562,Összesen:
1.890.461,-

Zirc kiadása 2012-re: 13.463.267,-Ft
(15.353.728,- - 1.890.461,- = 13.463.267,-)
Megtett km 2011-ben 13.017,
Tervezett km 2012-re 13.069, ebből : Eplény: 4.788 km (19 km x 252 nap)
Zirc: 8.281 km (13.069 – 4.788)
Eplény: Hajtó – kenőanyag: 221.205,Egyéb dologi
69.562,290.767,Hajtó – kenőanyag:
Egyéb dologi

Zirc:

Eplény:
Zirc:

(10,5 l x 440,-/liter= 4,620,- x 4788,- = 221.205,6)

328.795,685.687,1.014.482

290.767,- Ft : 252nap : 7 fő = 164,85 ~ 165,- Ft/fő/nap
1.014.350,- Ft : 252nap : 69 fő = 58,34,- ~ 58,-, kerekítve: 60,- Ft/fő/nap

1/1. Telephely: Erzsébet Kórház (Zirc)
Szociális étkeztetés önköltsége: 775 ,- Ft/fő/nap
(13.463.267,- : 252 nap =53.426,- : 69 fő = 774,3 ~ 774,-Ft/fő/nap)
Intézményi térítési díj összege: 555,- Ft/fő/nap, ebből a szállítási díj: 60,-Ft/nap/fő
Alap normatíva összege: 55.360,-Ft/fő x 69 fő
2012. évi támogatás összege: 3.819.840,-Ft
(13.463.267,- - 3.819.840,-Ft = 9.643.427,- : 252 nap = 38.268,- : 69 fő = 554,6 ~
555,-Ft)
1/2. Telephely: Szent Bernát Idősek Otthona (Eplény)
Szociális étkeztetés önköltsége: 1.070,-Ft/fő/nap
(1.890.461,- : 252 nap = 7.502,- : 7 fő = 1.072,-)
Intézményi térítési díj összege: 850,- Ft/fő/nap - 70,-Ft = 780,-Ft/fő/nap, ebből a
szállítási díj 165,-Ft/nap/fő
Alap normatíva összege: 55.360,-Ft x 7 fő
2012. évi támogatás összege:387.520,-Ft
(1.890.461,- - 387.520,-Ft = 1.502.941,- : 252 nap = 5.964,- : 7 fő = 852,-Ft)
Eplényi Óvodai szállítás éves díja: 252 nap* 165 Ft/nap*3fő= 124.740,-Ft
Egy étkezőre jutó szállítási díj kiegészítés: 124.740,-Ft : 252 nap: 7 fő = 70,7 ~ 71,-;
kerekítve 70,-Ft/fő/nap

Házi segítségnyújtás összkiadása: 14.314.525,Alap normatíva összege: 166.080,-Ft x 42 fő
2012. évi támogatás összege: 6.975.360,-Ft
Házi segítségnyújtás önköltsége: 1.350,-Ft/nap - 170,-Ft/óra
(14.314.525,-Ft : 252nap = 56.804,-Ft : 42 fő (átlagos állományi létszám) = 1.352,-Ft/nap : 8
óra = 169,-Ft/óra)
Intézményi térítési díj összege: 85,-Ft/ óra
(14.314.525,- - 6.975.360,- = 7.339.165,- : 252 nap = 29.124,-Ft/nap : 42 fő = 693,-Ft/nap/fő :
8 óra = 86,6 ~ 87,-Ft/ óra)

Támogató szolgáltatás összkiadása: 10.514.467,-Ft (1/2 személyi segítés: 5.257.234,-;
1/2 szállítási szolgáltatás: 5.257.233,-)
Személyi segítés önköltsége: 1.100,-Ft/nap - 135,-Ft/óra
(5.257.234,-Ft : 252nap = 20.862,-Ft : 19 fő(átlagos állományi létszám) = 1.098,-Ft/nap : 8
óra = 137,-Ft/óra)
Szállító szolgáltatás önköltsége: 400,-Ft/km
(5.257.233,-Ft : 13.207 km = 398,1 ~ 398,-Ft/km)
Támogató szolgálat intézményi térítési díja:
2012. évi támogatás összege: 9.891.500,-Ft, ebből alaptámogatás: 3.000.000,-Ft; személyi
segítés: 3.866.000,-; szállítói szolgáltatás: 3.025.500,-;
Személyi segítés támogatása: 1/2 alapt. + személyi segítés: 1.500.000.- + 3.866.000.-=
5.366.000,-;
Szállítási szolgáltatás támogatása: 1/2 alapt. + szállítási szolgáltatás: 1.500.000,- +
3.025.500,-= 4.525.500,Személyi segítés intézményi térítési díja: 0,-Ft/óra
(5.257.234,- - 5.866.000,- = - 608.766,-Ft )
Szállító szolgáltatás intézményi térítési díja: 95,-Ft/km
(5.257.233,- - 4.025.500,- = 1.231.733,-Ft : 13.207,- km = 93,26 ~93,-Ft/km)

Nappali ellátást nyújtó intézmények önköltsége és intézményi térítési díja

Idősek nappali ellátása összkiadása: 3.566.778,-Ft
Önköltség összege: 785,-Ft/nap/fő
(3.566.778,-Ft : 252nap = 14.154,-Ft : 18 fő (átlagos állományi létszám) = 786-Ft/nap/fő)
Alap normatíva összege: 88.580,-Ft x 18 fő
2012. évi támogatás összege: 1.594.440,-Ft
Intézményi térítési díj összege: 435,-Ft/nap
(3.566.778.,- - 1.594.440,- = 1.972.338,- : 252nap = 7.827,- : 18 fő = 434,8 ~ 435,-Ft)

Fogyatékosok nappali ellátása összkiadása: 11.296.256,-Ft
Önköltség összege: 1.870.,-Ft/nap/fő
(11.296.256,-Ft : 252nap = 44.826,-Ft : 24 fő (átlagos állományi létszám) = 1.868,-Ft/nap/fő)
Fogyatékosok nappali ellátása intézményi térítési díj összege: 660,-Ft/nap/fő
Alap normatíva összege 100 %: 405.600,-Ft/fő/év x 14 fő = 5.678.400,Alap normatíva összege 40 %: 162.240,-Ft/fő/év x 10 fő = 1.622.400,Összesen:
7.300.800,-Ft
(11.296.256,- - 7.300.800,- = 3.995.456,- : 252 nap = 15.855,- : 24 fő = 660,63 ~ 661,-Ft)

Pszichiátriai betegek nappali ellátása összkiadása: 6.562.364,-Ft
Önköltség összege: 1.300.,-Ft/nap/fő
(6.562.364,-Ft : 252nap = 26.041,-Ft : 20 fő (átlagos állományi létszám) = 1.302,15 ~ 1.302,Ft/nap/fő)
Pszichiátriai betegek nappali ellátása: intézményi térítési díj összege: 850,-Ft/nap/fő
Alap normatíva összege 100 %: 206.100,-Ft/fő/év x 5 fő = 1.030.500,Alap normatíva összege 40 %: 82.440,-Ft/fő/év x 15 fő = 1.236.600,Összesen:
2.267.100,-Ft
(6.562.364,- - 2.267.100,- = 4.295.264,- : 252 nap = 17.045,- : 20 fő = 852,25 ~ 852,-Ft)
Zirc, 2012. február 15.
Koósné Stohl Ilona
intézményvezető

Javasolom a következő határozat elfogadását:
…../2012.(II. 27.) ZKTT Tanács határozat
1.) Zirc Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa az 1993. évi III. törvény a szociális
igazgatásról és ellátásokról 92/B.§ (1) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a fenntartott szociális intézmény személyes gondoskodást nyújtó
szolgáltatásainak intézményi térítési díjait az alábbiakban határozza meg:
I. Szociális étkeztetés
Telephely: Erzsébet Kórház
Intézményi térítési díj összege: 555-Ft/nap, ebből a szállítási díj: 60,-Ft/nap
Telephely: Szent Bernát Idősek Otthona
Intézményi térítési díj összege: 780,-Ft/nap, ebből a szállítási díj 165,-Ft/nap
II. Házi segítségnyújtás
Intézményi térítési díj összege: 85,-Ft/óra
III. Nappali ellátást nyújtó intézmények
a.) Idősek nappali ellátása: intézményi térítési díj összege: 435,-Ft/nap/fő
b.) Fogyatékosok nappali ellátása intézményi térítési díj összege: 660,-Ft/nap/fő
c.) Pszichiátriai betegek nappali ellátása intézményi térítési díj összege: 850,Ft/nap/fő
IV. Támogató szolgáltatás intézményi térítési díj
a.) személyi segítés: 0,-Ft/óra
b.) szállító szolgáltatás: 95,-Ft/km
2.) Utasítja a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetének vezetőjét, hogy a
ZKTT Megállapodásában rögzítettek szerint, az intézményi térítési díjakról
tájékoztassa a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő személyi térítési
díjak rendeletben történő szabályozására kijelölt Zirc Városi Önkormányzatot.
3.) Utasítja a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjét, hogy a
megállapított intézményi térítési díjak figyelembe vételével, az előterjesztésben
foglaltak szerint tegyen javaslatot Zirc Városi Önkormányzat számára a Zirci
Kistérségben alkalmazandó, személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő
személyi térítési díjakra vonatkozóan.
Felelős: 2. pontban: Hüllné Maill Olga Munkaszervezet Vezető
3. pontban: Koósné Stohl Ilona intézményvezető
Határidő: azonnal

Figyelemmel az Sztv. alábbi rendelkezéseire, a táblázatokban szereplő személyi térítési
díjakra teszek javaslatot a kijelölt Önkormányzat felé, a rendeletben történő szabályozás
érdekében.
116. § (1) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál
a) a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét,
b)
c) kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet
kell figyelembe venni.
(2) Az 59/A. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásoknál a szociálisan nem rászorult
személy esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg.
(3) A személyi térítési díj - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - nem haladhatja meg az (1)
bekezdés szerinti jövedelem
a) 30%-át étkeztetés,
b) 25%-át házi segítségnyújtás,
c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, illetve támogató
szolgáltatás,
d) 20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás,
e) 2%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
esetében.
117. § (1) Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az
ellátott havi jövedelmének
a) 15%-át a nappali ellátást,
b) 30%-át a nappali ellátást és ott étkezést,
c) 60%-át az átmeneti elhelyezést
nyújtó intézmények esetén.

Szociális étkeztetés - Zirc
57.000,-Ft-ig

57.001,- Ft–tól
85.500,-Ft-ig

85.500,-Ft
felett

Nem rászoruló
igénylő

280,200-ig

415,200-300

555,300 felett

775,-

Fizetendő összeg Ft/adag
I. telephely
Zirc
A kérelmező jövedelmének a mindenkori
öregségi nyugdíjminimumhoz viszonyított
aránya(%)

Szociális étkeztetés - Eplény
Fizetendő összeg
Ft/adag
II. telephely
Eplény
A kérelmező jövedelmének a
mindenkori öregségi
nyugdíjminimumhoz
viszonyított aránya(%)

28.500,-Ft-ig

28.501,- Ft–tól
57.000,-Ft-ig

57.001,- Ft–
tól
99.750,-Ft-ig

99.750,-Ft felett

Nem rászoruló
igénylő

195,-

390,-

585,-

780,-

1070,-

100-ig

100-200

200-350

350 felett

Házi segítségnyújtás
57.000,-Ft-ig

57.001,- Ft–tól
85.500,-Ft-ig

85.500,-Ft felett

Nem rászoruló
igénylő

60,200-ig

80,200-300

85,300 felett

170,-

Fizetendő összeg Ft/óra
A kérelmező jövedelmének a mindenkori
öregségi nyugdíjminimumhoz viszonyított
aránya(%)

Nappali ellátások

Idősek nappali ellátása
Fizetendő összeg Ft/nap ebéd nélkül
Idősek nappali ellátása
Fizetendő összeg Ft/nap ebéd +
napidíj
*szoc.étk.tér,díja + napidíj
Fogyatékosok nappali ellátása
Fizetendő összeg Ft/nap ebéd nélkül
Fogyatékosok nappali ellátása
Fizetendő összeg Ft/nap ebéddel
*szoc.étk.int.tér,díja + napidíj
Pszichiátriai betegek nappali
ellátása
Fizetendő összeg Ft/nap ebéd nélkül
Pszichiátriai betegek nappali
ellátása
Fizetendő összeg Ft/nap ebéddel
*szoc.étk.int.tér,díja + napidíj
A kérelmező jövedelmének a mindenkori öregségi
nyugdíjminimumhoz viszonyított aránya(%)

57.000,-Ft-ig

57.001,- Ft –tól
85.500,-Ft-ig

85.501,-Ft –tól
114.000,-ig

114.000,- Ft
felett

110,280 + 110 =
380,-*

175,415 + 175 =
590,-*

260,555 + 260 =
810,-*

435,555 + 435 =
990,-*

100,-

165,-

200,-

265,-

395,-

660,-

85,-

130,-

215,-

255,-

425,-

680,-

200-ig

200-300

300 - 400

335,555 + 335 =
890,-*

425,555 + 425 =
980,-*

400 felett

Támogató Szolgáltatás

Személyi segítés Ft/óra
Szállító szol-gálat
Ft/km
A kérelmező jövedelmének a
mindenkori öregségi
nyugdíjminimumhoz viszonyított
aránya(%)

Oktatási
intézménybe
szállítás

42.750,-Ft
-ig

42.751,-Ft
Ft-tól
85.500,Ft -ig

0
0

0
40,150-ig

99.751,-Ft
-tól

Nem
rászoruló
igénylő
(önköltség)

0
55,-

85.501,- Ft
tól
99.750,-Ftig
Ft -tól
0
75,

0
95,-

400,-

150-300

300-350

350 felett

