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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Sztv.) 92. § (1) bekezdés b) pontja szerint, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati 
társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási 
megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. 
 
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása a 2011. március 30-i ülésén a 39/2011. (III.30.) 
számú határozatával Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát bízta meg a rendelet 
megalkotásával és elfogadásával. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások 
térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendeletet 
(továbbiakban: Rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta. 
 
A Rendelet jelenlegi módosítása az alábbi okok miatt szükséges: 
 
A Rendelet utolsó módosítása óta változás következett be, az intézményi térítési díjak 
megállapításában, melyek miatt szükséges a Rendelet mellékletének módosítása, 
aktualizálása. 
 
Az ellátásokért fizetendő térítési díjak képezik az ellátást nyújtó intézmények működési 
bevételeinek jelentős részét, melyek megállapítása a Sztv. 115. § (1) bekezdése alapján 
történik az alábbiak szerint:  
 
Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 
ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi 
térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig 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 Sztv. módosítása értelmében tehát megszűnt az intézményi térítési díj számításának azon 
módja, amely az intézményi térítési díjat a szolgáltatási önköltség és az állami támogatás 
különbözeteként rendelte megállapítani. Az új szabály szerint az intézményi térítési díj 
meghatározásakor a szolgáltatási önköltség az intézményi térítési díj felső határa. A 
módosítás a fenntartók számára rugalmasabb térítési díj megállapítást tesz lehetővé, másrészt 
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hangsúlyosabbá teszi az öngondoskodás elvének érvényesülését azok esetében, akik 
jövedelmi és vagyoni helyzetük alapján erre képesek. 
 
Tekintettel arra, hogy a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmények ellátottainak térítési díj fizetési lehetőségei 
korlátozottak, az intézményvezetők a térítési díj megállapítására a korábbi szabályok 
figyelembe vételével tettek javaslatot, csak azokon a területeken éltek a térítési díj emelésére 
vonatkozó javaslattal, ahol az ellátás finanszírozása, a szolgáltatás önköltségének emelkedése 
indokolta.  
A Rendelet melléklete tartalmazza az ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakat, 
melyeket a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Intézményei felülvizsgáltak, és 
szükségessé vált azok módosítása. 
 
Az intézményvezető az érintett települések polgármestereivel a javaslatokat előzetesen 
egyeztette. A Rendelet elfogadásához szükséges az érintett települések képviselő-testületének 
jóváhagyása. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem az előterjesztés megvitatását a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások 
térítési díjainak megállapításáról szóló határozat mellékletének elfogadását. 
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valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a 
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