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Tisztelt Közgyűlés!

I. Tartalmi összefoglaló

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Sztv.) a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások igénybevételéért fizetendő 
intézményi térítési díj (a továbbiakban: térítési díj) megállapításának jogát az intézményeket 
fenntartó szerv hatáskörébe utalja. A jelenleg fizetendő térítési díjak mértékét a szociális 
ellátásokról és a lakbértámogatás helyi szabályairól szóló 19/2003. (V.12.) számú rendelet (a 
továbbiakban: R.) szabályozza.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának alapja:

 Az étkeztetés intézményi térítési díja nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltség és a 
normatív állami hozzájárulás különbségének a tervezett ellátotti létszámra jutó napi 
összegét. A szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások egy 
szolgáltatási egységre számított értéke, amelyet az előző év  adatai alapján kell 
megállapítani.

 A házi segítségnyújtás gondozási óradíja nem haladhatja meg a tervezett ellátotti létszámra 
jutó szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének  az évi 
munkaórákra és egy gondozóra jutó összegét.

 A nappali ellátást nyújtó intézményben térítési díj csak az étkeztetésért állapítható meg.
 A támogató szolgáltatás térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami 

hozzájárulás különbsége alapján megállapított támogató szolgálati óradíjból és szállítási 
kilométerdíjból áll.

 A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás személyi térítési díja nem haladhatja meg a 
szociálisan rászorult igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 2 %- át.

 Az átmeneti és tartós bentlakásos intézmények esetén az egy ellátottra jutó önköltség napi 
összege. 

A térítési díjat –  a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató 
szolgáltatás kivételével –  ellátási napra vetítve kell megállapítani. A tartós bentlakásos 
intézményben, valamint az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben a napi térítési díj mellett 
havi térítési díjat is meg kell határozni úgy, hogy a havi térítési díj összege a napi térítési díjnak a 
harmincszorosa. Ezen intézmények térítési díját a fenntartó intézményenként, telephelyenként és 
épületenként is meghatározhatja. 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátásokról intézményein keresztül gondoskodik az alábbiak szerint:

 Étkeztetést, házi segítségnyújtást az „Iránytű” Avasi Szociális Szolgálat (a továbbiakban: 
Szociális Szolgálat) és a Területi Gondozószolgálat (a továbbiakban: TGSZ) nyújt.

 Nappali ellátást (idősek klubja, fogyatékos személyek nappali intézménye) a Szociális 
Szolgálat, a TGSZ és az  Őszi Napsugár Otthon egyik telephelye biztosítja.

 A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással és a támogató szolgáltatással kapcsolatos 
feladatokat a TGSZ látja el.

 Az átmeneti elhelyezésről (időskorúak gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza) 
a TGSZ négy, és az Őszi Napsugár Otthon egy telephelye gondoskodik.             

 Ápolást, gondozást  nyújtó ellátást ( idősek otthona, szenvedélybetegek otthona) az Őszi 
Napsugár Otthon  öt telephelyen  biztosít.



Az Sztv. értelmében 2007-ben is differenciáltan kerül megállapításra az étkezésért, házi 
segítségnyújtásért fizetendő térítési díj az egyedülállók és családban élők részére. Változatlanul az 
egyedülállók megélhetése nehezebb, mint a családban élőké, hiszen számukra a lakásfenntartási 
költségek kifizetése egy jövedelemből nagyobb terhet jelent, mint a családosok esetében
 Azok a személyek akik egészségi állapotuk alapján rászorulnak az étkeztetésre illetve házi 
segítségnyújtásra de magas jövedelemmel rendelkeznek, önköltségi áron juthatnak a 
szolgáltatásokhoz.

Az Önkormányzat az étkeztetés kiszállítással, valamint az étkeztetés keretében a  háromszori 
étkezés biztosítását az alábbi feltételeknek megfelelő személyek részére biztosítja:

- aki 75 év feletti és egyedül él,
- aki 65 év feletti, és egészségi állapota,
- akinek egészségi állapota, ill.
- akinek fogyatékossága indokolja.

Az Sztv. 116. § (3) bekezdés c) - d) pontjában foglaltakra tekintette a  támogató szolgáltatást 
igénybe vevők  esetében  továbbra is  javaslom  a jövedelemtől függő differenciált térítési díjakat a 
18 év feletti személyeknél,  míg  a kiskorú személyeknél a jövedelemtől független térítési 
díjtáblázat alkalmazását.  

Az Sztv. 116. § (3) bekezdés e) pontja szerint 2007 január 1-től jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
esetén a térítési díj nem haladhatja meg az igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 2%-át. 
Korábbi évek tapasztalatai alapján a havi 800 Ft-os összeget javaslom elfogadásra.  

Az Őszi Napsugár Otthon Igazgatója 2006. novemberében az intézmény utóbbi időszakban 
jelentkező gazdálkodási feszültségeire tekintettel, a helyi szociális rendelet módosítása keretében az 
intézményi térítési díj, - mint alapvető költségvetési korrekciós elem - módosítását kérte. Fentiekre 
tekintettel a  Közgyűlés 2006. decemberében módosította az intézményi térítési díjat 50.100.-Ft –ra, 
így jelenleg csak az  Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona és a Fogyatékos Személyek Otthona 
intézményi térítési díjának módosítása szükséges. 
Az Őszi Napsugár Otthonban és telephelyein fizetendő térítési díj megállapítására tett javaslatomnál 
azt is figyelembe vettem, hogy a hatályos jogszabályok lehetővé teszik, ha az ellátásra jogosult a 
térítési díjat egészben vagy részben nem képes megfizetni, akkor a tartásra köteles hozzátartozókkal 
szemben is meg lehet állapítani a térítési díjat.

A Közgyűlés által 2004-ben elfogadott szolgáltatástervezési koncepció alapján megvalósult az Őszi 
Napsugár Otthon  Férfiak  Otthonának Férfiak Mentálhigiénés Otthonná történő átminősítése, 
melyre 2006. december 20-tól kapott az intézmény működési engedélyt. Ezért indokolt a  R. 4. 
számú mellékletének 1. számú táblázatában az elnevezés módosítása. 

A R. módosításánál az időközben bekövetkezett jogszabályi változások  és technikai korrekciók is 
átvezetésre  kerültek.   

II. Az önkormányzat stratégiájához való viszony

 A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díj 
emelések az intézmények működéséhez és fenntartásához szükséges gazdasági és szakmai feltételek 
megfelelőbb biztosítását szolgálják. A rendelet módosítása révén az önkormányzat a szociálisan 
nehéz helyzetben élők esélyegyenlőségét kívánja biztosítani azzal, hogy a térítési díjak 
megállapítása esetén – a tényleges költségeknél - alacsonyabb mértékű emeléssel segítjük hozzá az 
idős, fogyatékos személyeket ahhoz, hogy a koruknak és az egészségi állapotuknak megfelelő 
ellátásokhoz hozzájuthassanak. 



III. Előzmények

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően –  a rendkívüli helyzetek kivételével –  az intézményi 
térítési díjak felülvizsgálatára a mindenkori költségvetési rendelet elfogadását követően kerül sor.

IV. Várható szakmai hatások

A R. módosításából származó többlet bevétel továbbra is a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
szolgáltatások színvonalának emelését hivatott elősegíteni. 

V. Várható gazdasági hatások 

A térítési díjakból származó bevétel a szolgáltatást nyújtó intézmények gazdálkodását segítik, 
illetve csökkentik az önkormányzatra háruló  anyagi kiegészítés mértékét. 

VI. Kapcsolódások

Az előterjesztés összhangban van a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 
29/1993. (II.17.) kormány rendelet szabályaival.

VII. Fennmaradt vitás kérdések

Az előkészítés során vitás kérdések nem maradtak fenn.

VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A rendelet módosításról a szokásos módon, illetve minél szélesebb körben tájékoztatni szükséges  a 
város lakosságát.
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, a mellékelt rendelet-tervezetet megvitatni, és a rendeletet megalkotni 
szíveskedjék.

Miskolc, 2007. március 7.

Szűcs Erika



Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának

……../2007.(……..) számú rendelete

a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól szóló 19/2003. (V.12.) számú 
rendelet módosításáról

1. §

(1)    A szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól szóló 19/2003. (V.12.) számú 
rendelet (a továbbiakban: R.)  41. § (2) bekezdés e ) pontja., (3) bekezdés  c) pontja ., (5) bekezdés 
g) pontja  2007. május 1.-én hatályát veszti.  

(2)     A R. 41. § (4) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki:

              „d) szenvedélybetegek otthonát működtetnek.”

(3)   A R. 41. § (6) bekezdése az alábbi g.) és h.) pontokkal egészül ki:

             „g.) Szépkorúak Háza Kht:
                  átlagot meghaladó minőségű elhelyezést biztosító idősek otthonát,”

              „h) Szimbiózis Alapítvány:
                ha) fogyatékosok nappali intézményét,
                hb) fogyatékos személyek lakóotthonát működtet”

2. §

(1.)     A  R.  42/A. §- a  az alábbi (3) bekezdéssel  egészül ki:

„(3) Étkeztetést lakásra szállítással, valamint az étkeztetés keretében a háromszori étkezés 
biztosítása azon személy részére biztosítható aki:

- 75 életévét betöltötte és egyedül él,
- akinek egészségi állapota indokolja
- akinek fogyatékossága indokolja.”

3. §

(1) A R.  43.  § (1) bekezdése  az alábbi mondattal egészül ki:

„Az Aranykor Idősek Otthonába és a Férfiak Mentálhigiénés  Otthonába kizárólag Miskolc Megyei 
Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező személyek kérhetik 
elhelyezésüket. 

(2)  A R. 43. § (7) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül, s egyidejűleg az eredeti szöveg (7) 
bekezdésének számozása (8) bekezdésre változik:

„(7) A szenvedélybetegek otthonába történő elhelyezés esetén a kérelmet  az intézmény vezetőjénél 
kell benyújtani.”



4. §

(1)     A R.  44. § -ban szereplő „Egészségügyi és Szociális Osztály”  szövegrész „Egészségügyi, 
Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály” szövegrészre változik.

5. §

(1)     A  R.  45. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

         „(1) Az intézményi ellátás igénybe vételének időpontjában – a családsegítő szolgáltatás, a 
népkonyha, a nappali melegedő, a hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása igénybe 
vétele kivételével –  az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője 
megállapodást köt.”
 

6.§

(1) A R. 3. számú melléklet 1./a., 1./b., 3., 4. táblázatainak helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:

1./a

Egyedülállónál 
/ Családosnál, 
egy főre eső 
jövedelem 

alapján
 Ft

1x étkezés 
Ft/nap 

elvitellel

1 x étkezés 
Ft/nap helyben 

vagy 
kiszállítással

3x étkezés 
Ft/nap 

kiszállítással

Házi 
segítségnyújtás 
esetén gondozás 

Ft/ óra

     0    -  21.465 0 0 0 0
21. 466 - 26.830 50 50+20=70 100 100
26.831 - 29.830 75 75+30=105 150 148
29.831 -  32.830 95 95+40=135 190 188
32.831 -  36.830 120 120+50=170 240 240
36.831 -  41.830 155 155+60=215 310 268
41.831 -  46.830 180 180+70=250 360 300
46.831 -  51.830 215 215+80=295 420 368
51.831 -  58.830 255 255+90=345 480 408
58.831 -  65.830 280 280+100=380 540 448
65.831 -  72.830 330 330+110=440 600 500
72.831 -  80.830 390 390+120=510 670 548
80.831 -  88.830 450 450+150=600 730 628

88.831 - 
96.830

470 490+150=640 750 648



96.831 - 
104.830

490 510+150=660 820 668

104.831 – 
112.830

510 530+150=680 910 688

1./b

 Ha a családban az egy főre jutó nettó jövedelem eléri vagy meghaladja a 112.831 Ft-ot az 
étkezés önköltségi áron az alábbiak szerint alakul

Jövedelem 1x étkezés 
Ft/nap 

elvitellel

1x tkezés Ft/nap
 helyben 

fogyasztással/kiszállítással

3x étkezés 
Ft/nap 

kiszállítással

Házi 
segítségnyújtás 

esetén 
gondozás 

Ft/óra
112.831,- 530,- 700,- 1.000,- 1.100,-

3/a.

T Á M O G A T Ó  S Z O L G Á L T A T Á S

Jövedelemsávok

Térítési díjak

18 éven felüliek esetében
Személyi 

segítés/óra

(eseti)

Szállítás

(Miskolc közigazgatási határán belül)

Kiszállási díj

Eseti

Ft/km

Rendszeres

Ft/km

Csoportos

Ft/km/fő
         0 – 17.360 0 30 25 20

100,-Ft

17.361 – 23.807 110 35 30 25
23.808 – 27.898 115 35 30 25
27.899 – 31.370 120 35 30 25
31.371 – 34.974 125 40 35 30
34.975 – 38.444 130 45 40 35
38.445 – 41.914 135 45 40 35
41.915 – 45.386 140 45 40 35
45.387 – 48.856 145 50 45 40
48.857 – 51.392 150 55 50 45
51.393 – 58.200 155 55 50 45
58.201 – 66.200 160 55 50 45
66.201 – 75.200 165 60 55 50
75.201 – 85.200 170 65 60 55

       85.201 - 180 70 65 60

*Rendszeres szállításnak minősül, a legalább heti rendszerességgel történő szállítás, 
együttműködési megállapodás alapján. 



3./b

Támogató Szolgáltatás  18 év alattiak esetében, jövedelemtől függetlenül:

Személyi 

segítés/óra

Szállítás

(Miskolc közigazgatási határán belül)

Eseti* Rendszeres* Csoportos*
100,- 

Ft/fő/óra

500,-

Ft/fő/alkalom**

300,- 

Ft/fő/alkalom**

200,-

Ft/fő/alkalom**

*
-  Eseti és rendszeres szállításnál a térítési díj magában foglalja a szükség esetén biztosított 
személyi segítés térítési díját is.
-  Csoportos szállítás: 3 fő felett

**
-  Alkalom: vagy lakhelyről a célállomásra, vagy a célállomásról a lakhelyre,, vagy oda-vissza 
szállítást foglal magában egy adott napon.

Miskolc közigazgatási határán kívüli szállítás (életkortól függetlenül): 50,- Ft/km

  4./     
    
 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülék díj: 800,-Ft/hó 

7.§

(1) A R. 4. számú melléklet 1. sz. táblázatának címe az alábbiak szerint módosul:

„Az Őszi Napsugár Otthonban, Aranykor Otthonban, Férfiak Mentálhigiénés Otthonában és 
az idősek Házában”

(2) A R. 4. számú mellékletének 2. sz táblázata 2007. május 1.-én hatályát veszti s egyidejűleg 
az eredeti szöveg 3. és 4. táblázatának a számozása 2. és 3.-ra változik.

(3) A R. 4. számú mellékletének 3. és 4. táblázata helyébe a következő rendelkezések lépnek:

3.       
Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában

Normál étkező esetén 535.-Ft
Diétás étkező esetén, napi 615.-Ft

4.



Fogyatékos Személyek Gondozóházában

Havonta  45.000.-Ft
Egy hónapot el nem
érő igénybevétel esetén, napi

  1.500.-Ft

8. §

 E rendelet  2007. május 1-jén lép hatályba.

Miskolc, 2007. március 7.

Dr. Mészáros Miklós Káli Sándor 
jegyző polgármester


