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Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 

 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást 

nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 92. § 
(2) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 30/2012.(XII.3.) 
önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1.49. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, a Tiszavasvári Város Önkormányzata Szervezeti és 
Működési Szabályzatról szóló 30/2012.(XII.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklet. 3.5.1.14. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Humán Bizottság véleményének 
kikérésével − a következőket rendeli el: 
 
1. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.16.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 
2.§ Ez a rendelet 2014. június 1. napján lép hatályba. 
 
 
Tiszavasvári, 2014. április 24. 
 
 
 
 
 
 
 Dr. Fülöp Erik Bundáné Badics Ildikó 
   polgármester   jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2014. április 25. 
 
 
 
   Bundáné Badics Ildikó 
            j e g y z ő 
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                                                  1. melléklet a 10/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez 

 
A Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 

 által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint azok térítési díjairól 
 

 A B C D E 

1. Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központja 

2. Szolgáltatás Székhely/Telephely Férő-
hely 

Ellátási terület Térítési díj 

3. Idősek otthona 
(ápolást, gondozást 
nyújtó intézményi 

ellátás) 

4440 Tiszavasvári, 
Vasvári Pál u. 87. 

sz. 

122 
fő 

Magyarország 
egész területe 

 

3.1 Idősek otthona 
Idős ellátásban A, B, E 
épületben ellátottak 

4440 Tiszavasvári, 
Vasvári Pál u. 87. 

sz. 

122 
fő 

Magyarország 
egész területe 

63.000,-
Ft/ellátási 

hónap; 
2.100,- 

Ft/ellátási 
nap 

3.2 Idősek otthona 
Idős ellátásban C, D 
épületben ellátottak 

4440 Tiszavasvári, 
Vasvári Pál u. 87. 

sz. 

122 
fő 

Magyarország 
egész területe 

64.650,- 
Ft/ellátási 

hónap; 
2.155,- 

Ft/ellátási 
nap 

4. Fogyatékos személyek 
otthona (A, B 

épületben) 
 

4440 Tiszavasvári, 
Vasvári Pál u. 87. 

sz. 

98 fő Magyarország 
egész területe 

63.000,-
Ft/ellátási 

hónap; 
2.100,-

Ft/ellátási 
nap 

4.1  
Fogyatékos személyek 

otthona (C, D 
épületben) 

 

4440 Tiszavasvári, 
Vasvári Pál u. 87. 

sz. 

98 fő Magyarország 
egész területe 

64.650,- 
Ft/ellátási 

hónap; 
2.155,- 

Ft/ellátási 
nap 

5. idősek klubja (nappali 
ellátás) 

4440 Tiszavasvári, 
Hősök u. 38. sz. 

30 fő Tiszavasvári 
Város 

Közigazgatási 
területe 

0,- 
Ft/ellátási 

nap 

5.1 Napközbeni 
tartózkodás 

   0,- 
Ft/ellátási 

nap 
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5.2 Napközbeni 
tartózkodás és ott 

étkezés 

   400 
Ft.+ÁFA 
/ellátási 

nap 
6.1 Étkeztetés 

Helyszínen fogyasztás 
4440 Tiszavasvári, 

Hősök u. 38. sz. 
 Tiszavasvári 

Város 
Közigazgatási 

területe 

400 
Ft+ÁFA/ 

ellátási nap 
 

6.2 Étkeztetés 
Kiszállítás 

4440 Tiszavasvári, 
Hősök u. 38. sz. 

 Tiszavasvári 
Város 

Közigazgatási 
területe 

470 
Ft.+ÁFA  
/ellátási 

nap  
 

7. Házi segítségnyújtás 4440 Tiszavasvári, 
Hősök u. 38. sz. 

45 fő Tiszavasvári, 
Tiszalök és 
Rakamaz 

Városok, valamint 
Tiszaeszlár, 
Tiszadada,  
Szabolcs és 

Szorgalmatos 
Községek 

közigazgatási 
területe 

0,-
Ft/gondozá

si óra 

8. Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

4440 Tiszavasvári, 
Hősök u. 38. sz. 

 Tiszavasvári, 
Tiszalök és 
Rakamaz 

Városok, valamint 
Tiszaeszlár, 
Tiszadada, 

Tiszadob, Tímár, 
Tiszanagyfalu, 

Szabolcs 
Községek 

közigazgatási 
területe 

0,-
Ft/ellátási 

nap 

9. Támogató szolgáltatás 4440 Tiszavasvári, 
Hősök u. 38. sz.,   

                                               
4456 Tiszadada, 
József Attila u. 4. 

sz.,      
                                

4440 Tiszavasvári, 
Kabay J. u. 23. sz.                                                                                     

 Tiszavasvári, 
Tiszalök, 

Tiszaújváros 
Városok, 

Tiszadada, 
Tiszadob, 

Szorgalmatos 
Községek 

közigazgatási 
területe 
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10.1 Támogató szolgáltatás 
Szállítási tevékenység 
Szociálisan rászorulók 

esetében 

4440 Tiszavasvári, 
Hősök u. 38. sz.,                 
4456 Tiszadada, 
József Attila u. 4. 

sz., 
4440 Tiszavasvári, 
Kabay J. u. 23. sz.                                                                                     

 Tiszavasvári, 
Tiszalök és 

Tiszaújváros 
Városok, 

Tiszadada, 
Tiszadob, 

Szorgalmatos 
Községek 

közigazgatási 
területe 

45,-
Ft/szállítási 
kilométer 

10.2 Támogató szolgáltatás 
Szállítási tevékenység 

Szociálisan nem 
rászorulók esetében 

4440 Tiszavasvári, 
Hősök u. 38. sz.,   

                                               
4456 Tiszadada, 
József Attila u. 4. 

sz.,      
                                

4440 Tiszavasvári, 
Kabay J. u. 23. sz.                                                                                     

 Tiszavasvári, 
Tiszalök és 

Tiszaújváros 
Városok, 

Tiszadada, 
Tiszadob, 

Szorgalmatos 
Községek 

közigazgatási 
területe 

60,-
Ft/szállítási 
kilométer 

10.3 Támogató szolgáltatás 
Személyi segítés 

4440 Tiszavasvári, 
Hősök u. 38. sz.,   

                                               
4456 Tiszadada, 
József Attila u. 4. 

sz.,      
                                

4440 Tiszavasvári, 
Kabay J. u. 23. sz.                                                                                     

 Tiszavasvári, 
Tiszalök és 

Tiszaújváros 
Városok, 

Tiszadada, 
Tiszadob, 

Szorgalmatos 
Községek 

közigazgatási 
területe 

0,-Ft 
/szolgálati 

óra 
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A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 
indokolása 

 
 

                                 1. Általános indokolás 
 
A rendeletben meghatározott térítési díjak éves felülvizsgálatára a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) felhatalmazása alapján 
került sor az alábbiak szerint
 

: 

Az Szt. 92. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról 

a) a fenntartó önkormányzat, 
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt 

települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet 
alkot. 

 
A Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ az általa 
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjaira vonatkozóan megtette 
javaslatát a Tiszavasvári Városi Kincstárral együtt, ezek alapján a rendelet melléklete 
módosul. 
 

2. Részletes indokolás 
 

1. § 
 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. Korm. rendelet 3.  § (1) 
Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat 

A térítési díj megállapítására vonatkozó joganyag egyes szabályai: 

a) étkeztetés esetén ellátási napra, 
b) házi segítségnyújtás esetén gondozási órára, 
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra, 
d) támogató szolgáltatás esetén szolgálati órára és szállítási kilométerre, 
e) nappali ellátás esetén ellátási napra, 
f) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra 

vetítve kell meghatározni. 
(2) Bentlakásos intézményi ellátás esetén 
a) a napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj harmincad része, 
b) a napi személyi térítési díj a havi személyi térítési díj harmincad része 

a hónapok naptári napjainak számától függetlenül. 
(3) Az intézményi térítési díj szolgáltatónként, intézményenként, telephellyel rendelkező szolgáltató, 

intézmény esetén ellátást nyújtó székhelyenként, telephelyenként, továbbá bentlakásos intézményi ellátás esetén 
épületenként külön-külön is meghatározható. 

(4) 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. 

(4) Az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el vagy 
az igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a lakáson történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás 
költségét is tartalmazza. Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, 
a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani. 
 
15. § (1) Nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni 

a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, illetve 
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b) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre, ahol az intézményi térítési díj megegyezik az a) 
pont szerint meghatározott és a (2) bekezdés szerinti díj összegével. 

(2) A nappali ellátás keretében igénybe vett étkezés intézményi térítési díját a 9. § (2) és (4) bekezdése szerint 
kell megállapítani. A személyi térítési díj megállapítására a 9. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadók. 
 
A támogató szolgálatra vonatkozóan a fizetési kötelezettség tekintetében változás történik, a 
térítési díjak emelkednek.  
A szociálisan rászorult kategóriában 43 Ft/szállítási km-ről 45 Ft/szállítási km-re, a nem 
szociálisan rászorult kategóriában 58 Ft/szállítási km-ről 60 Ft/szállítási km-re nőnek a 
díjtételek. 
 

2. § 
 

A rendelet kihirdetése és hatályba lépése közötti időtartamra vonatkozó szabályozás: 
2012. január 1. napján hatályba lépett a Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011. 
évi CXCIV. törvény, melynek 32. §-ában foglaltak értelmében a fizetési kötelezettséget 
megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a 
kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és 
hatálybalépése között legalább 30 napnak kell eltelnie. Ezt a rendelkezést az 
önkormányzati rendeletekre is kell alkalmazni. 
 
Fentiek miatt a rendelet hatályba lépésének időpontja 2014. június 1. napja. 
 


