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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
 
A szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló 
4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) áttekintése alapján a Szociális 
Alapellátó Intézmény által biztosított szociális étkeztetés térítési díjának vonatkozásában javasoljuk 
a jelenlegi szabályozás módosítását: 
 
A Társulás által biztosított szociális alapszolgáltatásokat az általa fenntartott Szociális Alapellátó 
Intézmény végzi. 
 
A Társulási Tanács a 2022. február 11-ei ülésén döntött a Szociális Alapellátó Intézményben 
fizetendő térítési díjakról, mely alapján a tatai képviselő-testület a 2022. február 23-ai ülésén 
tárgyalt a Szociális Alapellátó Intézményben fizetendő térítési díjakról. Jogszabályi tiltás miatt nem 
volt lehetőség a térítési díjak emelésére. 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szoctv.) 115. § (1) bekezdése szerint: 
 

„(1) 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, támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az intézményi 
térítési díjat integrált intézmény esetében szolgáltatásonként, szakápolási központ esetében a 
szakápolási ellátásra külön kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a 
közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.” 
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Az Szoctv. 92/B. § (1) bekezdés a) pontja szerint: 
„A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója konkrét összegben 
meghatározza az intézményi térítési díjat.” 

 
Az intézményi térítési díj meghatározásáról – ha önkormányzati társulás a fenntartó – a társulási 
megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban 
meghatározottak szerint rendeletet alkot. 
 
A Társulási Megállapodás III. A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI fejezetének Szociális 
ellátás alcíme 7. pontja szerint: 

„7. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 
térítési díjakról szóló szabályokat a Társulás székhelye szerinti települési önkormányzat 
rendelete tartalmazza, melynek tervezetét a társuláshoz tartozó önkormányzatok legkésőbb 15 
napon belül megtárgyalnak és hozzájárulásukról, vagy eltérő véleményükről haladéktalanul 
tájékoztatják Tata Város Polgármesterét. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
társulásban résztvevő valamennyi önkormányzat hozzájárulása után alkotja meg rendeletét.” 

 
Fentiek alapján tehát a térítési díj megállapítása a fenntartó Tatai Kistérségi Társulási Tanács 
hatásköre azzal, hogy a térítési díjakról a székhelytelepülés önkormányzatának képviselő-testülete 
alkot rendeletet a tagönkormányzatok előzetes egyetértésével. 
 
Tekintettel arra, hogy az étkeztetési szolgáltatást csak Tata és Dunaszentmiklós települések 
vonatkozásában biztosítja az intézmény, a rendelet vonatkozó részének a módosításához csak e 
képviselő-testületek jóváhagyására van szükség. Ennek megfelelően felkérjükTata Város és 
Dunaszentmiklós Község Polgármesterét, hogy e kérdés tárgyalását terjesszék képviselő-testületük 
elé. 
 
Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete aTársulási Tanácshoz hasonlóan a 2022. július 
22-ei rendkívüli ülésén tárgyal a térítési díjak meghatározásáról és a Rendelet módosításáról. 
 
Valamennyi intézményi térítési díj megállapítás során tekintettel kell lenni egyrészt arra az Szoctv. 
115. § (1) bekezdésében rögzített szabályozásra, mely szerint „az intézményi térítési díj összege nem 
haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget”, másrészt a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 
3. § (4) bekezdésére, mely szerint „az 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.” 
 
Az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 
2008. évi III. törvény 2. §-a szerint: 

„2. § A kerekítés szabálya a következő: 
a) 0,01 forinttól 2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0; 
b) a 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5; 
c) az 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5; 
d) a 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0 

forintra végződő összegre kell kerekíteni.” 
 
A szociális étkeztetés önköltségszámításáról a következők szerint adtunk tájékoztatást: 
 
A Kormányrendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint: 

„Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat étkeztetés esetén ellátási napra vetítve 
kell meghatározni.” 
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Az étkeztetés 2022. évi várható teljes költsége 52.807.000 Ft 
Ellátási napok (adag) tervezett száma 2022. évben (150 ellátott*251 nap):        37.650 nap 
Az egy ellátási napra jutó szolgáltatási költség:          1.403 Ft 

 

(2022. évi központi költségvetés alapján várható támogatás 
150 fő*81.190 (74.590 + 6.600) Ft/fő 12.178.500 Ft 

Egy ellátási napra jutó állami támogatás 251 nap figyelembevételével:             323 Ft) 
 

A helyi rendeletben az étkeztetésért fizetendő térítési díjat az igénybe vevők rendszeres havi 
jövedelmének figyelembevételével differenciáltan kell meghatározni. Emellett külön térítési díja 
van az étkeztetésnek, ha az ételt az előállítás helyszínén fogyasztják el, és külön térítési díj van, ha 
az ételt az igénybevétel helyére (kiosztó helyre, lakásra) szállítják. Ez utóbbi esetben a térítési díj a 
szállítás költségét is tartalmazza. 
 
A Szociális Alapellátó Intézmény vezetője jelezte, hogy 2022. július 31-én lejár az étkeztetést 
jelenleg lebonyolító szolgáltatóval kötött szerződés. A szolgáltatás folyamatosságának biztosítása 
érdekében az intézményvezető árajánlatot kért beolyan cégektől, vállalkozásoktól, amelyek 
étkeztetési szolgáltatást végeznek. Valamennyi beérkezett árajánlat 1.500 Ft/adag feletti bruttó árat 
és legalább 250 Ft/adag kiszállítási díjat tartalmazott. Tekintettel arra, hogy az ellátottak étkeztetése 
során nem csupán a főzés, hanem az ebéd kiszállítása is fontos feltétel, több olyan étkeztetést 
biztosító szolgáltató is volt, aki a felkérésre nem adott be árajánlatot. A jelenlegi étkeztető 
szolgáltatásával kapcsolatban az utóbbi hónapokban több panasz is érkezett az ellátottaktól, 
amelyek az ételek mennyiségére, minőségére vonatkoztak, emellett a kiszállításban is voltak 
fennakadások, melyeket a szolgáltatás folyamatos fenntartása érdekében a Szociális Alapellátó 
Intézménynek kellett megoldania, saját gépjárműveik és alkalmazottaik bevonásával. Ugyan a 
jelenlegi szolgáltató is pályázott ismételten (bruttó 1.524 Ft + 260 Ft kiszállítási díj), de az ellátás 
hosszabb távú biztonsága érdekében az intézményvezető – megköszönve a többéves 
együttműködést –nem ezzel a vállalkozóval képzeli el az étkeztetési feladatok jövőbeni ellátását. A 
benyújtott árajánlatok és a szolgáltatás biztonságos ellátásának követelményét is figyelembevéve 
2022. augusztus 1-jétől a Berta Malom Étteremmel szerződik az intézmény, amely bruttó 1.550 Ft 
összegért vállalja az ebéd biztosítását, bruttó 250 Ft-os kiszállítási díj mellett. A kedvezménysávos 
és 650 Ft-ban maximalizált terítési díj megállapításának idején (2020. szeptember 1.) 1.080 Ft-ba 
került a szolgáltatás, 150 Ft-os kiszállítási díj mellett, így az árajánlat szerint 43,5 %-kal emelkedik 
az ebédért a szolgáltatónak fizetendő díj.(2022. márciusától 1.230 Ft-ba kerül.) 
 

A jelenleg hatályos rendelet 28. § (1) bekezdés a) pontjában a szociális étkeztetésnél: „Egy ellátási 
napra jutó intézményi térítési díj helyben történő elfogyasztás és elvitel esetén 650 Ft, kiszállítás 
esetén 800 Ft.” 
 

Tekintettel arra, hogy az elmúlt években egyrészt nem volt lehetőség a díjak emelésére, mert a 
koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges 
gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII.18.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzettel 
összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1)-(2) bekezdése 2022. 
június 30-áig tilalmat állapított meg erre vonatkozóan, másrészt pedig csak az élelmiszerárak a KSH 
adatai szerint az elmúlt években 30 %-ot meghaladó mértékben emelkedtek, emellett jelentősen 
növekedett a rezsiköltség is, ezért javasoljuk, hogy a fentebb jelzett 1.550 Ft + 250 Ft árajánlat 
figyelembe vételével 1.090, 1.190 vagy 1.290 Ft-ban határozzuk meg az egy ellátási napra jutó 
intézményi térítési díjat helyben történő elfogyasztás, vagy elvitel esetén, kiszállítással pedig 1.340, 
1.440, illetve 1.540 Ft-ba kerülne a szolgáltatás szeptember 1-től. (A menüt is biztosító éttermeknél 
jelenleg kiszállítással 2.000 Ft körül alakul a levest és főételt tartalmazó ebéd ára.) 
 

Az intézménynél a 2022. május 31-ei adatok alapján 118 fő étkezik, ebből 10 fő ingyenesen, 22 fő 
csökkentett, míg 86 fő teljes intézményi térítési díjat fizet. A jövedelemsávok és az ezekhez 
biztosított kedvezmény összegek miatt a teljes díjhoz képest 78 % a befizetés. 



4 

A költségek alakulása 118 főre és 30 napra (21 nap állami támogatásra) vetítve 

  
1 adag (Ft) 

1 hónap 
kalkulált (Ft) 

1 adag (Ft) 
1 hónap 

tényleges (Ft) 
Beszerzési ár jelenleg 1 230 4 354 200 1 230 4 354 200 
ebből térítési díj bevétel 650 2 301 000 275-650 1 800 000 
és állami támogatás normatíva 323 800 394 323 800 394 
Önkormányzati hozzájárulás 257 909 780 257 909 780 
Önkormányzati többlet hozzájárulás 97 343 026 238 844 026 
Önkormányzati hozzájárulás összesen 354 1 252 806 495 1 753 806 
A tényleges bevétel a kalkulált bevétel 78 %-a. 
A további kalkulációk is 78 %-os bevételi arányt tartalmaznak. 
Beszerzési ár 2022. augusztustól 1 550 5 487 000 1 550 5 487 000 
ebből térítési díj (jelenlegi) bevétel  650 2 301 000 275-650 1 800 000 
és állami támogatás normatíva 323 800 394 323 800 394 
Önkormányzati hozzájárulás 577 2 042 580 577 2 042 580 
Önkormányzati többlet hozzájárulás 97 343 026 238 844 026 
Önkormányzati hozzájárulás összesen 674 2 385 606 815 2 886 606 

     Beszerzési ár 2022. augusztustól 1 550 5 487 000 1 550 5 487 000 
ebből térítési díj (jelenlegi) bevétel 1 090 3 858 600 460-1 090 3 009 708 
és állami támogatás normatíva 323 800 394 323 800 394 
Önkormányzati hozzájárulás 137 484 980 137 484 980 
Önkormányzati többlet hozzájárulás 97 343 026 337 1 191 918 
Önkormányzati hozzájárulás összesen 234 828 006 474 1 676 898 

Beszerzési ár 2022. augusztustól 1 550 5 487 000 1 550 5 487 000 
ebből térítési díj (jelenlegi) bevétel 1 190 4 212 600 500-1 190 3 285 828 
és állami támogatás normatíva 323 800 394 323 800 394 
Önkormányzati hozzájárulás 37 130 980 37 130 980 
Önkormányzati többlet hozzájárulás 97 343 026 359 1 269 798 
Önkormányzati hozzájárulás összesen 134 474 006 396 1 400 778 

Beszerzési ár 2022. augusztustól 1 550 5 487 000 1 550 5 487 000 
ebből térítési díj (jelenlegi) bevétel 1 290 4 566 600 550-1 290 3 561 948 
és állami támogatás normatíva 323 800 394 323 800 394 
Önkormányzati hozzájárulás -63 -223 020 -63 -223 020 
Önkormányzati többlet hozzájárulás 97 343 026 381 1 347 678 
Önkormányzati hozzájárulás összesen 34 120 006 318 1 124 658 
Az önkormányzati hozzájárulás eddigi és a várható összege összesen (az ellátottak száma, 
jövedelmi megoszlása és az állami támogatás változatlansága esetén) 
                Ft/hó Ft/év____ 
jelenlegi térítési díj    650 Ft/adag, beszerzési ár 1.230 Ft/adag 1.753.806 21.045.672 
tervezetttérítési díj    650 Ft/adag, beszerzési ár 1.550 Ft/adag 2.886.606 34.639.272 
       vagy térítési díj 1.090 Ft/adag, beszerzési ár 1.550 Ft/adag 1.676.898 20.122.776 
       vagy térítési díj 1.190 Ft/adag, beszerzési ár 1.550 Ft/adag 1.400.778 16.809.336 
       vagy térítési díj 1.290 Ft/adag, beszerzési ár 1.550 Ft/adag 1.124.658 13.495.896 

Önkormányzatot terhelő szállítási költség a jelenlegi 10 fő ingyenes étkező miatt: 
150 Ft/adagnál (jelenleg)                           250 Ft/adagnál__ 

10 fő *   30 adag/hó        45.000 Ft/hó  75.000 Ft/hó 
10 fő * 360 adag/év   540.000 Ft/év          900.000 Ft/év 
 

A fentiek alapján a vásárolt szolgáltatás árának emelkedése az egyéb feltételek változatlansága 
esetén, szállítási költség nélkül, közel 13,6 M Ft-tal növelné meg a szociális étkeztetés éves 
önkormányzati költségeit, ezért javasoljuk, hogy erre a térítési díjak emelése nyújtson fedezetet. A 
jelzett mértékű emelések azt eredményeznék, hogy az önkormányzatok költségei ne emelkedjenek, 
hanem a díjemelés mértékétől függően részben csökkenjenek. A jövedelemsávok és az ezekhez 
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kapcsolódó kedvezmény összegek miatt az eddigi 495 Ft/adag helyett 474, 396, illetve 318 Ft/adag 
hozzájárulást kellene biztosítani, ami éves szinten még a legmagasabb díjtétel elfogadása esetén is 
közel 13,5 M Ft-os önkormányzati kiadást jelentene a jövőben. 
 
Az étkezéshez kapcsolódó jövedelmi kedvezménysávok kialakítására 2020-ban az öregségi 
nyugdíjminimum összegéhez igazított szociális támogatási jogosultsági feltételek 
figyelembevételével került sor. A díjemeléssel egyidejűleg javasoljuk emelni a kedvezménysávok 
felső határát és a sávokhoz kapcsolódó kedvezmények összegét is. A 28.500 Ft-ot el nem érő 
jövedelem esetén továbbra is javasoljuk az ingyenesség fenntartását mind az étkeztetés, mind a 
kiszállítás igénybevétele esetén. Javasoljuk jelentősen megemelni a sávhatárok felső értékét, 
valamint a sávokhoz kapcsolódó kedvezmények összegét. A díjemelés hatásainak, 
következményeinek későbbi vizsgálata alapján szükséges lehet a jövedelemsávok és a kapcsolódó 
kedvezmény összegek további módosítására, illetve a szociális étkeztetéshez kapcsolódó bevételek 
és kiadások alakulásának ismeretében plusz önkormányzati fedezet biztosítására. 
 
A tervezett jövedelemsávok, kedvezményösszegek és a fizetendő díjak: 
 
A/ 1.090 Ft összegű díj esetén: 

Havi jövedelem összege 
Kedvezmény 

összege (jelenleg) 

Kedvezmény 
összegének 
változása 

Fizetendő térítési díj összege 

28.500 Ft alatt 
1.090 Ft+ 250 Ft 

kiszállításnál   
(650 Ft + 150 Ft) 

- 0 Ft 

  28.500-  60.000 Ft 
között 

630 Ft (375 Ft) 68,0 % 460 Ft + 250 Ft kiszállításnál 

  60.001-  90.000 Ft 
között 

410 Ft (240 Ft) 70,8 % 680 Ft + 250 Ft kiszállításnál 

  90.001-130.000 Ft 
között 

170 Ft (100 Ft) 70,0 % 920 Ft + 250 Ft kiszállításnál 

130.000 Ft felett 0 Ft - 1.090 Ft + 250 Ft kiszállításnál 
 

B/ 1.190 Ft összegű díj esetén: 

Havi jövedelem összege 
Kedvezmény 

összege (jelenleg) 

Kedvezmény 
összegének 
változása 

Fizetendő térítési díj összege 

28.500 Ft alatt 
1.190 Ft+ 250 Ft 

kiszállításnál   
(650 Ft + 150 Ft) 

- 0 Ft 

  28.500-  60.000 Ft 
között 

690 Ft (375 Ft) 84,0 % 500 Ft + 250 Ft kiszállításnál 

  60.001-  90.000 Ft 
között 

440 Ft (240 Ft) 83,3 % 750 Ft + 250 Ft kiszállításnál 

  90.001-130.000 Ft 
között 

190 Ft (100 Ft) 90,0 % 1.000 Ft + 250 Ft kiszállításnál 

130.000 Ft felett 0 Ft - 1.190 Ft + 250 Ft kiszállításnál 
 

C/ 1.290 Ft összegű díj esetén: 

Havi jövedelem összege 
Kedvezmény 

összege (jelenleg) 

Kedvezmény 
összegének 
változása 

Fizetendő térítési díj összege 

28.500 Ft alatt 1.290 Ft+ 250 Ft - 0 Ft 
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kiszállításnál (650 
Ft + 150 Ft) 

  28.500-  60.000 Ft 
között 

740 Ft (375 Ft)   97,3 % 550 Ft + 250 Ft kiszállításnál 

  60.001-  90.000 Ft 
között 

490 Ft (240 Ft) 100,4 % 800 Ft + 250 Ft kiszállításnál 

  90.001-130.000 Ft 
között 

190 Ft (100 Ft)   90,0 % 1.100 Ft + 250 Ft kiszállításnál 

130.000 Ft felett 0 Ft - 1.290 Ft + 250 Ft kiszállításnál 
 
A rendelet legutóbbi módosításakor képviselői jelzésként felmerült, hogy a vonatkozó 28. §-ban a 
jövedelemsávokhoz kapcsolódóan ne a kedvezmény mértékét, hanem a kedvezménnyel csökkentett, 
ténylegesen fizetendő térítési díjat kellene feltüntetni. A sávok és kedvezmények 2020. szeptemberi 
bevezetésénél az általunk elkészített rendelet-tervezet is ezt a felvetett megoldást tartalmazta, 
azonban a kormányhivatal az előzetes kontroll során jelezte, hogy a rendeletben a kedvezmény 
mértékét kell szerepeltetni. A jelen módosítás előkészítése során ezzel kapcsolatban ismételten 
kikértük a kormányhivatal álláspontját, akik egyeztettek a gyámhivatallal is, és jelezték, hogy 
mindkét szabályozás megfelelő, tehát van lehetőség arra, hogy a nyújtott kedvezmény helyett a 
fizetendő térítési díjak szerepeljenek a rendeletben. A módosítást ennek figyelembevételével 
készítettük elő. 
 
 
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a Szociális Alapellátó 
Intézmény által biztosított szociális étkeztetés térítési díját a határozati javaslatokban foglalt 1.090, 
1.190, vagy 1.290 Ft összegben meghatározni szíveskedjen! 
 
 
Tata, 2022. július 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 Michl József Bálint Anita 
 társulási elnök humánszolgáltatási irodavezető 
 
 
 
 
 
 Fesselné Harsányi Marietta Ősz Tibor 
 adó és pénzügyi irodavezető intézményi referens 
 



7 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A/ 
Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsának 

…/2022. (VII. 22.) határozata 
 

A Szociális Alapellátó Intézmény által biztosított 
szociális étkeztetés térítési díjának felülvizsgálatáról 

 
 
A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsának a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és az Ukrajna 
területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve a humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint 
ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és 
egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V.24.) Korm. rendelet 4. §-a alapján – a 
180/2022. (V.24.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetben - döntése az alábbi: 
 
A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa 
 
1. felülvizsgálta a fenntartásában működő Szociális Alapellátó Intézményáltal biztosított szociális 

étkeztetés térítési díját, mely alapján a következő díjak alkalmazását hagyja jóvá: 
 

Egy ellátási napra jutó intézményi térítési díj helyben történő elfogyasztás és elvitel esetén 
1.090 Ft, kiszállítás esetén 1.340 Ft. 
A fizetendő térítési díj az igénybe vevők rendszeres havi jövedelmének figyelembevételével: 

28.500 Ft alatti jövedelemnél helyben történő elfogyasztás, elvitel és kiszállítás esetén 0 
Ft, 
28.500 – 60.000 Ft közötti jövedelem esetén 460 Ft, kiszállítással    710 Ft, 
60.001 – 90.000 Ft közötti jövedelem esetén 680 Ft, kiszállítással    930 Ft, 
90.001 – 130.000 Ft közötti jövedelem esetén    920 Ft, kiszállítással 1.170 Ft, 
130.000 Ft feletti jövedelem esetén 1.090 Ft, kiszállítással 1.340 Ft 

 
2. felkériDunaszentmiklós Község Polgármesterét, hogy Tata Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok 
térítési díjairól szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítását az IV//2022. sz. 
előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal szíveskedjen jóváhagyásra a képviselő-testülete 
elé terjeszteni. 

 
3. felkéri Tata Város Polgármesterét, hogy a térítési díjakra vonatkozó rendeletmódosítás 

tervezetét terjessze Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elé. 
 
 
Határidő: 2022. július 22. 
Felelős: Michl József társulási elnök 
 érintett tagönkormányzatok polgármesterei 
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B/ 
Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsának 

…/2022. (VII. 22.) határozata 
 

A Szociális Alapellátó Intézmény által biztosított 
szociális étkeztetés térítési díjának felülvizsgálatáról 

 
 
A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsának a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és az Ukrajna 
területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve a humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint 
ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és 
egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V.24.) Korm. rendelet 4. §-a alapján – a 
180/2022. (V.24.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetben - döntése az alábbi: 
 
A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa 
 
1. felülvizsgálta a fenntartásában működő Szociális Alapellátó Intézményáltal biztosított szociális 

étkeztetés térítési díját, mely alapján a következő díjak alkalmazását hagyja jóvá: 
 

Egy ellátási napra jutó intézményi térítési díj helyben történő elfogyasztás és elvitel esetén 
1.190 Ft, kiszállítás esetén 1.440 Ft.  
A fizetendő térítési díj az igénybe vevők rendszeres havi jövedelmének figyelembevételével: 

28.500 Ft alatti jövedelemnél helyben történő elfogyasztás, elvitel és kiszállítás esetén 0 
Ft, 
28.500 – 60.000 Ft közötti jövedelem esetén    500 Ft, kiszállítással    750 Ft, 
60.001 – 90.000 Ft közötti jövedelem esetén    750 Ft, kiszállítással 1.000 Ft, 
90.001 – 130.000 Ft közötti jövedelem esetén 1.000 Ft, kiszállítással 1.250 Ft, 
130.000 Ft feletti jövedelem esetén 1.190 Ft, kiszállítással 1.440 Ft, 

 
2. felkériDunaszentmiklós Község Polgármesterét, hogy Tata Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok 
térítési díjairól szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítását az IV//2022. sz. 
előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal szíveskedjen jóváhagyásra a képviselő-testülete 
elé terjeszteni. 

 
3. felkéri Tata Város Polgármesterét, hogy a térítési díjakra vonatkozó rendeletmódosítás 

tervezetét terjessze Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elé. 
 
 
Határidő: 2022. július 22. 
Felelős: Michl József társulási elnök 
 érintett tagönkormányzatok polgármesterei 
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C/ 
Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsának 

…/2022. (VII. 22.) határozata 
 

A Szociális Alapellátó Intézmény által biztosított 
szociális étkeztetés térítési díjának felülvizsgálatáról 

 
 
A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsának a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és az Ukrajna 
területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve a humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint 
ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és 
egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V.24.) Korm. rendelet 4. §-a alapján – a 
180/2022. (V.24.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetben - döntése az alábbi: 
 
A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa 
 
1. felülvizsgálta a fenntartásában működő Szociális Alapellátó Intézményáltal biztosított szociális 

étkeztetés térítési díját, mely alapján a következő díjak alkalmazását hagyja jóvá: 
 

Egy ellátási napra jutó intézményi térítési díj helyben történő elfogyasztás és elvitel esetén 
1.290 Ft, kiszállítás esetén 1.540 Ft.  
A fizetendő térítési díj az igénybe vevők rendszeres havi jövedelmének figyelembevételével: 

28.500 Ft alatti jövedelemnél helyben történő elfogyasztás, elvitel és kiszállítás esetén 0 
Ft, 
28.500 – 60.000 Ft közötti jövedelem esetén    550 Ft, kiszállítással    800 Ft, 
60.001 – 90.000 Ft közötti jövedelem esetén    800 Ft, kiszállítással 1.050 Ft, 
90.001 – 130.000 Ft közötti jövedelem esetén 1.100 Ft, kiszállítással 1.350 Ft, 
130.000 Ft feletti jövedelem esetén 1.290 Ft, kiszállítással 1.540 Ft, 

 
2. felkériDunaszentmiklós Község Polgármesterét, hogy Tata Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok 
térítési díjairól szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítását az IV//2022. sz. 
előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal szíveskedjen jóváhagyásra a képviselő-testülete 
elé terjeszteni. 

 
3. felkéri Tata Város Polgármesterét, hogy a térítési díjakra vonatkozó rendeletmódosítás 

tervezetét terjessze Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elé. 
 
 
Határidő: 2022. július 22. 
Felelős: Michl József társulási elnök 
 érintett tagönkormányzatok polgármesterei 
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melléklet 

A/ 
Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól 
szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és az Ukrajna 
területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve a humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint 
ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és 
egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V.24.) Kormány rendelet 4. §-a alapján – a 
180/2022. (V.24.) Kormány rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetben Tata Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 32. § (1) bekezdés b.) pontjában és (3) bekezdésében, a 33. § 
(7) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 
62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdéseiben, 115. § (3) bekezdésében, valamint a 132. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásban résztvevő települési önkormányzatok hozzájárulásával a 
következőket rendeli el: 

1. § 

A szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló 
4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„28. § 

(1) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak a következők: 
a) Szociális étkeztetés  
Egy ellátási napra jutó intézményi térítési díj helyben történő elfogyasztás és elvitel esetén 
1.090 Ft, kiszállítás esetén 1.340 Ft.  
A fizetendő térítési díj az igénybe vevők rendszeres havi jövedelmének figyelembevételével: 

28.500 Ft alatti jövedelemnél helyben történő elfogyasztás, elvitel és kiszállítás esetén 0 
Ft, 
28.500 – 60.000 Ft közötti jövedelem esetén 460 Ft, kiszállítással    710 Ft, 
60.001 – 90.000 Ft közötti jövedelem esetén 680 Ft, kiszállítással    930 Ft, 
90.001 – 130.000 Ft közötti jövedelem esetén    920 Ft, kiszállítással 1.170 Ft, 
130.000 Ft feletti jövedelem esetén 1.090 Ft, kiszállítással 1.340 Ft, 

b) Házi segítségnyújtás  
Egy ellátási órára jutó intézményi térítési díj 600 Ft/óra 

c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
ca) szociálisan rászorultak részére a szolgáltatás térítési díja 70 Ft/nap 
cb) szociálisan nem rászorultak részére a szolgáltatás térítési díja 120 Ft/nap 

d) Támogató szolgáltatás 
da) szociálisan rászorultak részére a szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe 
db) szociálisan nem rászorultak részére a szolgáltatás térítési díja 150 Ft/km 

e) Időskorúak nappali intézményi ellátása 
A szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe. 
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A szolgáltatás keretében biztosított étkeztetésért fizetendő térítési díjat a 28. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján kell megállapítani. 

f) Fogyatékosok nappali intézményi ellátása  
A szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.  
A szolgáltatás keretében nyújtott étkeztetés térítésmentesen vehető igénybe. 

(2) A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona intézményi térítési díja az általános szintű ápolást igénylő 
gondozottakra vonatkozóan napi 2.950 Ft, havi 88.500 Ft. 

(3) A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona intézményi térítési díja demens ellátottakra vonatkozóan 
napi 2.950 Ft, havi 88.500 Ft.” 

2. § 

Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba. 
 
 

  Michl József dr. Horváth József 
  polgármester jegyző 
 
 
 
 

B/ 
Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól 
szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és az Ukrajna 
területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve a humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint 
ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és 
egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V.24.) Kormány rendelet 4. §-a alapján – a 
180/2022. (V.24.) Kormány rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetben Tata Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 32. § (1) bekezdés b.) pontjában és (3) bekezdésében, a 33. § 
(7) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 
62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdéseiben, 115. § (3) bekezdésében, valamint a 132. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásban résztvevő települési önkormányzatok hozzájárulásával a 
következőket rendeli el: 

1. § 

A szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló 
4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„28. § 

(1) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak a következők: 
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a) Szociális étkeztetés  
Egy ellátási napra jutó intézményi térítési díj helyben történő elfogyasztás és elvitel esetén 
1.190 Ft, kiszállítás esetén 1.440 Ft.  
A fizetendő térítési díj az igénybe vevők rendszeres havi jövedelmének figyelembevételével: 

28.500 Ft alatti jövedelemnél helyben történő elfogyasztás, elvitel és kiszállítás esetén 0 
Ft, 
28.500 – 60.000 Ft közötti jövedelem esetén    500 Ft, kiszállítással    750 Ft, 
60.001 – 90.000 Ft közötti jövedelem esetén    750 Ft, kiszállítással 1.000 Ft, 
90.001 – 130.000 Ft közötti jövedelem esetén 1.000 Ft, kiszállítással 1.250 Ft, 
130.000 Ft feletti jövedelem esetén 1.190 Ft, kiszállítással 1.440 Ft, 

b) Házi segítségnyújtás  
Egy ellátási órára jutó intézményi térítési díj 600 Ft/óra 

c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
ca) szociálisan rászorultak részére a szolgáltatás térítési díja 70 Ft/nap 
cb) szociálisan nem rászorultak részére a szolgáltatás térítési díja 120 Ft/nap 

d) Támogató szolgáltatás 
da) szociálisan rászorultak részére a szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe 
db) szociálisan nem rászorultak részére a szolgáltatás térítési díja 150 Ft/km 

e) Időskorúak nappali intézményi ellátása 
A szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe. 
A szolgáltatás keretében biztosított étkeztetésért fizetendő térítési díjat a 28. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján kell megállapítani. 

f) Fogyatékosok nappali intézményi ellátása  
A szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.  
A szolgáltatás keretében nyújtott étkeztetés térítésmentesen vehető igénybe. 

(2) A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona intézményi térítési díja az általános szintű ápolást igénylő 
gondozottakra vonatkozóan napi 2.950 Ft, havi 88.500 Ft. 

(3) A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona intézményi térítési díja demens ellátottakra vonatkozóan 
napi 2.950 Ft, havi 88.500 Ft.” 

2. § 

Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba. 
 
 

  Michl József dr. Horváth József 
  polgármester jegyző 
 
 
 

C/ 
Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól 
szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és az Ukrajna 
területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve a humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint 
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ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és 
egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V.24.) Kormány rendelet 4. §-a alapján – a 
180/2022. (V.24.) Kormány rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetben Tata Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 32. § (1) bekezdés b.) pontjában és (3) bekezdésében, a 33. § 
(7) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 
62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdéseiben, 115. § (3) bekezdésében, valamint a 132. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásban résztvevő települési önkormányzatok hozzájárulásával a 
következőket rendeli el: 

1. § 

A szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló 
4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„28. § 

(1) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak a következők: 
a) Szociális étkeztetés  
Egy ellátási napra jutó intézményi térítési díj helyben történő elfogyasztás és elvitel esetén 
1.290 Ft, kiszállítás esetén 1.540 Ft.  
A fizetendő térítési díj az igénybe vevők rendszeres havi jövedelmének figyelembevételével: 

28.500 Ft alatti jövedelemnél helyben történő elfogyasztás, elvitel és kiszállítás esetén 0 
Ft, 
28.500 – 60.000 Ft közötti jövedelem esetén    550 Ft, kiszállítással    800 Ft, 
60.001 – 90.000 Ft közötti jövedelem esetén    800 Ft, kiszállítással 1.050 Ft, 
90.001 – 130.000 Ft közötti jövedelem esetén 1.100 Ft, kiszállítással 1.350 Ft, 
130.000 Ft feletti jövedelem esetén 1.290 Ft, kiszállítással 1.540 Ft, 

b) Házi segítségnyújtás  
Egy ellátási órára jutó intézményi térítési díj 600 Ft/óra 

c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
ca) szociálisan rászorultak részére a szolgáltatás térítési díja 70 Ft/nap 
cb) szociálisan nem rászorultak részére a szolgáltatás térítési díja 120 Ft/nap 

d) Támogató szolgáltatás 
da) szociálisan rászorultak részére a szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe 
db) szociálisan nem rászorultak részére a szolgáltatás térítési díja 150 Ft/km 

e) Időskorúak nappali intézményi ellátása 
A szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe. 
A szolgáltatás keretében biztosított étkeztetésért fizetendő térítési díjat a 28. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján kell megállapítani. 

f) Fogyatékosok nappali intézményi ellátása  
A szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.  
A szolgáltatás keretében nyújtott étkeztetés térítésmentesen vehető igénybe. 

(2) A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona intézményi térítési díja az általános szintű ápolást igénylő 
gondozottakra vonatkozóan napi 2.950 Ft, havi 88.500 Ft. 

(3) A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona intézményi térítési díja demens ellátottakra vonatkozóan 
napi 2.950 Ft, havi 88.500 Ft.” 
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2. § 

Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba. 
 

 
  Michl József dr. Horváth József 
  polgármester jegyző 
 


