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A Tolna Megyei Önkormányzat …/2008. (II. 15.) önkormányzati
rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális

intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 4/2001. (III. 2.) önkormányzati
rendelet módosításáról

(TERVEZET)

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörben eljárva, a szociális igazgatásról és
a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az általa fenntartott bentlakásos szociális
intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 4/2001. (III. 2.) önkormányzati
rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"A Közgyűlés az intézményi térítési díjat:

a ) A Szent András Otthon dunaföldvári időseket ellátó részlegén egységesen napi
2.530 Ft-ban, havi 75.900 Ft-ban;

b ) A Szent András Otthon bölcskei pszichiátriai részlegén napi 2.250 Ft-ban, havi
67.500 Ft-ban;

c ) A Szivárvány Idősek Otthona bátaszéki normál részlegén napi 2.530 Ft-ban, havi
75.900 Ft-ban, az emelt szintű elhelyezést biztosító részlegén napi 2.850 Ft-ban,
havi 85.500 Ft-ban; a sárpilisi részlegén egységesen napi 2.530 Ft-ban, havi 75.900
Ft-ban;

d ) A szekszárdi Hétszínvilág Otthon időseket ellátó részlegén egységesen napi 2.530
Ft-ban, havi 75.900 Ft-ban;
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e ) A Hétszínvilág Otthon fogyatékos személyeket gondozó részlegén (kivéve az állami
nevelt kiskorúakat) napi 1.700 Ft-ban, havi 51.000 Ft-ban; a fogyatékosok
rehabilitációs részlegén napi 1.850 Ft-ban, havi 55.500 Ft-ban;

f ) A bonyhádi „Árpád-házi Szent Erzsébet” Otthonban egységesen napi 2.250 Ft-ban,
havi 67.500 Ft-ban;

g ) A pálfai Fogyatékosok Otthonában napi 1.700 Ft-ban, havi 51.000 Ft-ban;

h ) A Mechwart András Fogyatékosok Otthonában napi 1.700 Ft-ban, havi 51.000 Ft-
ban;

i ) A regölyi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézményében napi 1.850 Ft-ban, havi
55.500 Ft-ban, a hozzá tartozó rehabilitációs célú lakóotthonban napi 940 Ft-ban,
havi 28.200 Ft-ban;

j ) Az alsótengelici Csilla Von Boeselager Otthonban, a szenvedélybetegeket ellátó
intézményben egységesen napi 1.700  Ft ban, havi 51.000 Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Rendelet 1. § -ában megállapított térítési díjakról a megye lakosságát
tájékoztatni kell.

(2) Az Szt. 115. § (1) bekezdése szerint számított és az Szt. 115. § (10) bekezdése
alapján a fenntartó által megállapított intézményi térítési díjakat a Rendelet melléklete
tartalmazza.

(3) A Rendelet mellékletében meghatározott – jogszabály szerint számított –
intézményi térítési díjat az intézménynek nyilván kell tartania, függetlenül attól, hogy a
fenntartó attól eltérő intézményi térítési díjat állapított meg.”

3. §

A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A rehabilitációs intézményekben élők esetében a személyi térítési díj megállapítása
során figyelembe kell venni az előtakarékossági kötelezettséget, mely azonban nem
haladhatja meg a személyi térítési díj 50%-át.”

4. §

A Rendelet e rendelet mellékletével egészül ki.
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5. §

E rendelet 2008. március 1-jén lép hatályba.

dr. Puskás Imre  dr. Bartos Georgina
       a Közgyűlés elnöke     megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2008. ………… hónap …. nap kihirdetésre került.

Szekszárd, 2008. ……. hónap …. nap

dr. Bartos Georgina
  megyei főjegyző
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INDOKOLÁS
A Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben

fizetendő térítési díjakról szóló 4/2001. (II.2.) önkormányzati rendelet
módosításához

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban:
Szt.) 92/B. § (1) bekezdése felhatalmazza a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények fenntartóit, hogy rendeletben szabályozzák az intézményi térítési díjakat.
Az Szt. 115. § (1) bekezdése értelmében az intézményi térítési díj a nyújtott szolgáltatás
önköltsége és a normatív hozzájárulás különbözetével azonos.
Amennyiben az ellátásra a mindenkori költségvetési törvény differenciált összegű állami
hozzájárulást határoz meg, az intézményi térítési díjat valamennyi normakategóriára
külön meg kell határozni.
Az intézményi térítési díj kiszámításához szükséges alapadatokat a melléklet tartalmazza.
Az önköltségre vonatkozó adatokat – az év végi zárást követően – az intézmények
szolgáltatták. A normatíva összegeit a költségvetési törvény, valamint a fenntartó
normatíva igénylése figyelembevételével állapítottuk meg. Összességében háromféle
normatíva lehívására vagyunk jogosultak: az időskorúak otthonában elhelyezett átlagos
ápolási szükségletű betegek után 700 e Ft/fő, az emelt színvonalú ellátást igénybe vevők
után 423.500 Ft/fő, a fogyatékkal élők, pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a
súlyos demenciában szenvedők esetében pedig 800 e Ft/fő összegben.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében
a helyi önkormányzat által fenntartott intézmények esetén az intézményi térítési díjat a
képviselőtestület állapítja meg az Szt. 115. § (1) bekezdésben foglalt keretek között.
A Kormányrendelet 3. § (7) bekezdése lehetővé teszi, hogy a fenntartó az intézményi
térítési díjat intézményenként, telephelyenként és épületenként is meghatározhassa.
A rendelettervezetben a felsoroltak közül az első kettő lehetőségével kívánunk élni,
melyet az elhelyezési körülmények és a nyújtott szolgáltatás között meglévő különbség
indokol.
Az időskorúak otthonán belül a demenciában, illetve egyéb betegségben szenvedők
esetében nem indokolt az intézményi térítési díj differenciálása, annál is inkább, mivel az
ellátotti csoportok létszáma rendkívül változó és a szekszárdi otthonon kívül a
demenciában szenvedők száma a férőhelyen belül csekély.
Fennállása óta első ízben kerül sor a bátaszéki otthon normál és emeltszintű részlegében
eltérő összegű térítési díj megállapítására, melyet az önálló lakrész biztosításával és a
jövedelmi helyzettel indokolt az igazgató.



5

A Kormányrendelet 3. § (6) bekezdése szerint jártunk el, amikor a havi térítési díj
megállapítása mellett a napi térítési díjról is rendelkeztünk.
A havi térítési díj a napi összeg harmincszorosa, ezért a javasolt intézményi térítési díj
megállapításakor a kerekítés szabályai szerint jártunk el.
Az egyes intézmények önköltségi adatai között jelentős eltérés mutatkozik, melyben
számtalan tényező játszik szerepet és nem feltétlenül áll szoros összefüggésben az
elhelyezési körülményekkel, illetve a nyújtott szolgáltatás színvonalával.
Az Szt. 115. § (10) bekezdése azonban lehetőséget ad arra, hogy a fenntartó a
jogszabály szerint kiszámított térítési díjnál alacsonyabb összegben is megállapíthatja az
intézményi térítési díjat, ezért ezzel a lehetőséggel – ésszerű határok között – élni
szeretnénk.
A csökkentésnél figyelembe vettük azokat a jogszabályi változásokat, melyek pl: az
idősek otthonába történő felvételt nehezítik, másrészről a családok terheit nem kívánjuk
tovább növelni.
A javaslatban szereplő intézményi térítési díjak tükrözik az ellátásban részesülők
jövedelmi helyzetét és az intézményvezetők javaslatait is, emellett figyelemmel voltunk az
önkormányzat bevételeinek szinten tartására is.

2. §-hoz

A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a szolgáltatási önköltség és a tárgyévi
normatív állami hozzájárulás különbözeteként számított térítési díjat akkor is
dokumentálni kell, ha az ellátáshoz nyújtott saját hozzájárulás révén a fenntartó
alacsonyabb intézményi térítési díjat alkalmaz.
A rendelettervezetben köteleztük az intézmény vezetőit ezen előírás betartására.

3. §-hoz

Az Szt. 112. § (5) bekezdése értelmében a rehabilitációs intézményben és a rehabilitációs
célú lakóotthonban kötelező előtakarékossági rendszert kell működtetni és az elkülönített
betétkönyvben elhelyezett összeget ki kell adni, ha az ellátott intézményi jogviszonya a
sikeres rehabilitáció következtében megszűnik.
Ha a jogviszony egyéb okból szűnik meg, az előtakarékosság címén befizetett összeget
térítési díjhátralékként kell kezelni. (Korm. rendelet 24. §)
Fenti rendelkezéseket tartottuk szem előtt, amikor a rehabilitációs intézményekben
(Regöly, Alsótengelic, Szekszárd) viszonylag alacsony térítési díjat javasolunk
megállapítani.

4. §-hoz

Az intézményi térítési díj alapját képező, számítással alátámasztott táblázat a rendelet
szerves részét képezi, ezért a rendelet a melléklettel egészül ki.

5. §-hoz

A 2008. évre érvényes intézményi térítési díjak alkalmazása – a rendelet hatályba
lépésével – 2008. március hó 1. napjától lehetséges.



Melléklet
Kimutatás

a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális
intézményekben fizetendő térítési díj alapját képező adatokról

(2008. év)

Az intézmény székhelye,
telephelye

Egy ellátottra jutó
önköltség havi

összege
 Ft

Az önköltség és az állami normatíva
különbözete

A jogszabály
szerinti intézményi
térítési díj összege

Javasolt intézményi
térítési díj

Idősek Otthonai
Normatíva

típusonként
számolva
Ft/fő/hó

Fogyatékosok, pszichiátriai
és szenvedélybetegek

otthonai
Ft/fő/hó

havi napi havi napi

Bátaszék
- átlagos ápolási

.szükségletű gond.
147.687 89.354 - 89.400 2.980 75.900 2.530

- demens betegek 147.687 81.020 - 81.000 2.700 75.900 2.530
- emelt szintű férőhely 147.687 112.395 - 112.500 3.750 85.500 2.850

          Sárpilis
- átlagos ápolási

szükségletű gond.
147.687 89.354 - 89.400 2.980 75.900 2.530

- demens betegek 147.687 81.020 - 81.000 2.700 75.900 2.530
Dunaföldvár

- átlagos ápolási
szükségletű gond.

134.247 75.914 - 75.900 2.530 75.900 2.530

- demens betegek 134.247 67.580 - 67.500 2.250 75.900 2.530
          Bölcske 134.247 - 67.580 67.500 2.250 67.500 2.250
Bonyhád 139.108 - 72.441 72.300 2.410 67.500 2.250
Belecska 143.423 - 76.756 76.800 2.560 51.000 1.700
Pálfa 178.643 - 111.976 111.900 3.730 51.000 1.700

Az intézmény székhelye, Egy ellátottra jutó Az önköltség és az állami normatíva A jogszabály Javasolt intézményi
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telephelye önköltség havi
összege

 Ft

különbözete szerinti intézményi
térítési díj összege

térítési díj

Idősek Otthonai
Normatíva

típusonként
számolva
Ft/fő/hó

Fogyatékosok, pszichiátriai
és szenvedélybetegek

otthonai
Ft/fő/hó

havi napi havi napi

Szekszárd
- fogyatékos otthon 235.499 - 168.832 168.900 5.630 51.000 1.700

- rehabilitációs intézet 148.041 - 81.374 81.300 2.710 55.500 1.850
          Idősek Otthona

- átlagos ápolási
szükségletű gond.

153.055 94.722 - 94.500 3.150 75.900 2.530

- demens betegek 153.055 86.388 - 86.400 2.880 75.900 2.530
Alsótengelic 132.602 - 65.935 65.700 2.190 51.000 1.700
Regöly 138.647 - 71.980 72.000 2.400 55.500 1.850
             *Lakóotthon 28.176 - - 28.200 940 28.200 940

*Megjegyzés: A regölyi lakóotthon esetében az intézményi térítési díj alapja az egy ellátottra jutó lakhatási költség napi összege.

Szekszárd, 2008. január 22.
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