4. melléklet a 20/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez 1
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatások
és szakosított ellátások
Intézményi térítési díja 2020.
A térítési díj megállapítására vonatkozó szabályokat az Szt., a Gyvt. és a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet), valamint a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény tartalmazza.
Az Szt. 115. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Az intézményi térítési díj a személyes
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg.
Az Szt. 115. § (1) bekezdése alapján az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási
önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi
térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen
esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen
költségek arányában kell megosztani.
Az Szt. 115. § (2) bekezdése alapján a kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a
továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és
arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi
térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.
A Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti
Intézményében alkalmazandó intézményi térítési díjak 2020. évi megállapításához a
szolgáltatási önköltséget, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi
LXXI. törvényben meghatározottak alapján határozta meg az intézmény az alábbiak szerint:
1. SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS:
A központi költségvetési támogatás a települési önkormányzatoknak a Szt. 62.§-a alapján az
étkeztetés feladatainak ellátásához kapcsolódik. Az intézmény a szociális étkezésben
ellátottak száma szerinti összegben jogosult a hozzájárulásra.
2020. évre tervezett létszám: 44 fő
Ellátási napok száma: 249 nap
Szolgáltatási önköltség: 19 752 760 Ft/év
Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség: 1 803 /fő/nap
Egy ellátottra jutó intézményi térítési díj:1 805 Ft/fő/nap
Központi költségvetésből származó támogatás 2019. évre: 2 325 120 Ft
Szociális ágazati összevont pótlék: 665 398 Ft/év
Az intézményi térítési díj megegyezik a szolgáltatási önköltséggel. Kiszámításának módja: az
Szt. és a Korm. rendelet alapján a szakfeladaton tárgyévre tervezett szolgáltatási önköltség
összege osztva 249-el, osztva a tervezett ellátotti létszámmal, 5 forintra kerekítve.

1

Módosította a 29/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet 3. § Hatályos: 2020. július 15-től

1.a. LAKÁSRA SZÁLLÍTÁS
A 29/1993.(II.17) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése alapján „Az étkezés intézményi térítési
díja a szerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el vagy az igénybevétel
helyére szállítják. Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek
részére történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet
megállapítani.” Az étel szállítási költségét külön kell meghatározni.
Szolgáltatási önköltség: 3 764 950 Ft/év
Egy ellátási napra jutó kiszállítás szolgáltatási önköltség: 15 120 Ft/kiszállítási nap
Szállítási költség egy ellátotti napra vetítve: 3 764 950/7 417 kiszállítási nap = 508
Ft/kiszállítás ->
5 Ft-ra kerekítve = 510 Ft / kiszállítás
A hivatkozott Korm. rendelet alapján a szociális étkeztetés intézményi térítési díja
Az étkezés helyben fogyasztás és elvitel esetén: 1 805 Ft/fő/nap
Kiszállítás esetén:
2 315 Ft/fő/nap
Az intézményi térítési díj megegyezik a szolgáltatási önköltséggel. Kiszámításának módja: az
Szt. és a Korm. rendelet alapján a szolgáltatási önköltség osztva a 2019. évi kiszállítási napok
számával (7 417), 5 forintra kerekítve.
2. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS:
A központi költségvetési támogatás az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi
segítségnyújtást a Szt. 63.§-a alapján és a külön jogszabályokba foglalt szakmai szabályoknak
megfelelően működteti. Az önkormányzat a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek
száma szerint jogosult a hozzájárulásra.
2020. évre tervezett ellátotti létszám szociális segítés:
2 fő
Ellátási
napok
száma: 249 nap
2020. évre tervezett ellátotti létszám személyi gondozás: 8 fő
Ellátási
napok
száma: 249 nap
Szolgáltatási önköltség: 23 580 630 Ft/év
Szolgáltatási önköltség 1 958 Ft/fő/óra
szociális segítés:
1 958 Ft/fő/óra
személyi gondozás: 1 958Ft/fő/óra
Intézményi térítési díj 1 960 Ft/fő/óra
szociális segítés:
1 960 Ft/fő/óra
személyi gondozás:
1 960 Ft/fő/óra
Központi költségvetésből származó támogatás 2019. évre: 1 040 000 Ft
Szociális ágazati összevont pótlék: 1 451 285 Ft/év
Az intézményi térítési díj megegyezik a szolgáltatási önköltséggel. A házi segítségnyújtás
intézményi térítési díja a szociális segítés és a személyi gondozás intézményi térítési díjából
tevődik össze. Kiszámításának módja: az Szt. és a Korm. rendelet alapján:

a szakfeladaton tárgyévre tervezett szolgáltatási önköltség összege osztva, 249 x 8 óra= 1992
óra x 6 fő teljes munkaidőben a szakfeladaton foglalkoztatott = 11 952 óra munkaidővel, 5
forintra kerekítve.
3. IDŐSKORÚAK NAPPALI ELLÁTÁSA:
A központi költségvetési támogatás az időskorúak nappali intézményi ellátásában részesülők
száma szerint illeti meg az intézményt.
2020. évre tervezett ellátotti létszám:
Szolgáltatási önköltség: 17 108 785Ft

3 fő

Ellátási napok száma: 249 nap

Szolgáltatási önköltség: 22 903Ft/fő/nap
Intézményi térítési díj: 22 905Ft/fő/nap
Központi költségvetésből származó támogatás 2019. évre: 327 000 Ft
Szociális ágazati összevont pótlék: 1 605 717 Ft/év
Az intézményi térítési díj megegyezik a szolgáltatási önköltséggel. Kiszámításának módja: az
Szt. és a Korm. rendelet alapján a szakfeladaton tárgyévre tervezett szolgáltatási önköltség
összege osztva 249-el, osztva a tervezett ellátotti létszámmal, 5 forintra kerekítve.
4.
ÁTMENETI
ELHELYEZÉST
GONDOZÓHÁZA):

NYÚJTÓ

2020. évre tervezett létszám: 7 fő
Szolgáltatási önköltség: 37 001 481 Ft

ELLÁTÁS

(IDŐSKORÚAK

Ellátási napok száma: 366 nap

Szolgáltatási önköltség: 14 754 Ft/fő/nap
Intézményi térítési díj: 14 755 Ft/fő/nap
Központi költségvetésből származó támogatás 2019. évre:
Bértámogatás: 5 696 000 Ft
Üzemeltetési támogatás: 7 629 000 Ft
Szociális ágazati összevont pótlék: 2 289 890 Ft/év
Az intézményi térítési díj megegyezik a szolgáltatási önköltséggel.
Kiszámításának módja: az Szt. és a Korm. rendelet alapján a szakfeladaton tárgyévre tervezett
szolgáltatási önköltség összege osztva 366-el, osztva a tervezett ellátotti létszámmal, 5
forintra kerekítve. Napitérítési díj meghatározása: a hónapok tényleges napjaival történik a
számítás.
5. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS:
2020. évben a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött szerződés alapján
történik a finanszírozás.
2020. évre tervezett készülékszám: 23 készülék
Szolgáltatási önköltség: 4 613 056 Ft

Ellátási napok száma: 366 nap

Szolgáltatási önköltség: 548 Ft/készülék/nap
Intézményi térítési díj: 550 Ft/készülék/nap
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött szerződés szerinti működési támogatás
2019. évben: 888 186 Ft
Kiszámításának módja: az Szt. és a Korm. rendelet alapján a szakfeladaton tárgyévre tervezett
szolgáltatási önköltség összege osztva 366-el, osztva a tervezett készülékszámmal, 5 forintra
kerekítve.
6. CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Az Szt. 115/A. § (1) bekezdés c) és a Gyvt. 149. § alapján a szolgáltatások térítési díj
mentesen biztosítottak, intézményi térítési díjat nem kell megállapítani.
Lakosságszám: 22 449fő
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Szolgáltatási önköltség: 28 374 779 Ft
Központi költségvetésből származó támogatás 2019. évre: 9 690 000 Ft
Szociális ágazati összevont pótlék: 2 555 888 Ft/év
Család- és Gyermekjóléti Központ
Szolgáltatási önköltség: 47 979 236 Ft
Központi költségvetésből származó támogatás 2019. évre: 12 705 000 Ft
Szociális ágazati összevont pótlék: 6 734 175 Ft/év"

A személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapszolgáltatások
Intézményi térítési díja 2020.
1. BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS:
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
mellékletében foglaltak szerint. Bölcsőde esetében a Gyvt. 147. § (2) bekezdés szerint a
bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek
gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban
együtt: gondozására), valamint a 151. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a
gyermekétkeztetésre vonatkozóan.
A bölcsődei ellátás keretében biztosított gondozására számított intézményi térítési díj a
szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás
különbözete osztva 230-al, osztva a tervezett létszámmal.
2020. évre tervezett létszám: 40 fő

Ellátási napok száma: 230 nap

Központi költségvetésből származó támogatás 2019. évre: 32 460 000 Ft/év
Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása: 21 848 900 Ft/év
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása: 4 419 000 Ft/év
Szociális ágazati összevont pótlék: 629 579 Ft/év
Szolgáltatási önköltség:
Különbözet:

66 083 365 Ft
7 355 465 Ft

Szolgáltatási önköltség:
Intézményi térítési díj:
Gondozási térítési díj:

7183 Ft/fő/nap
800 Ft/fő/nap
0 Ft/fő/nap

2. GYERMEKÉTKEZTETÉS BÖLCSŐDÉBEN
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló LXXI. törvény mellékletében
foglaltak szerint.
A gyermekétkeztetés esetében a Bölcsőde saját konyhát üzemeltet, az élelmezési
tevékenységet élelmezési norma alapján végzi, a nyersanyag-felhasználáskor anyagkiszabást
készít.
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének
egy ellátottra jutó napi összege.
Élelmezési nyersanyagköltség összege: 570 Ft/fő/nap
Szolgáltatási önköltség: 20 257 305 Ft/év
Szociális ágazati összevont pótlék: 950 451 Ft/év

Ellátási napok száma: 230 nap

