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K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. február 14-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 4/2007. (II. 14.) közgyűlési 
határozata a szociális intézményi térítési díjat érintő 
felterjesztés tárgyában: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 101. § (1) 
bekezdés b.) pontjában foglaltak alapján felterjesztéssel él 
Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszterhez, a szociális 
törvény intézményi térítési díjat érintő szabályozása 
tárgyában.  

 
2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozat 

mellékletének megfelelő tartalmú felterjesztést nyújtsa be 
Kiss Péter miniszter Úrnak.  

 
Felelős: Dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

k.m.f.t. 
 
 

dr. Puskás Imre sk.                   dr. Bartos Georgina sk. 
          a Közgyűlés elnöke              megyei aljegyző 
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Tisztelt Miniszter Úr! 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megismerve a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt módosító 2006. évi CXVII tv. 23. § 
(1) bekezdését – mely a szociális intézményi térítési díjakat új alapokra helyezve 
megváltoztatta a korábbi szabályozást -  a Tolna megyei állampolgárok érdekében 
élni kíván a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 101. § (1) bekezdés 
b.) pontjában foglalt felterjesztési jogával. 
A törvénymódosítás értelmében 2007. január 1-től a személyes gondoskodás 
körébe tartozó szociális ellátások térítési díja a szolgáltatási önköltség és a 
normatív hozzájárulás különbözete. 
Ezzel a szabályozással az önkormányzat mozgástere beszűkült, nincs 
lehetőségünk arra, hogy az elhelyezési körülményekben, a nyújtott szolgáltatásban 
meglévő különbségeket elismerjük az intézményi térítési díjakban. 
 
Az egy férőhelyre jutó önköltség összege jelentős különbségeket mutat, amely nem 
feltétlenül van összhangban a nyújtott szolgáltatás színvonalával. (Pl.: a kisebb 
férőhelyszámú, családias otthonok önköltségi adatai jóval magasabbak a 
korszerűtlen 200 férőhely feletti intézményekhez mérten.) 
Az elmúlt évi intézményi térítési díjakat a Közgyűlés 38.700-66.300 Ft közötti 
összegekben határozta meg. A törvénymódosítás következtében 2007. évben 
85.900-164.700 Ft között szóródnak ezek az összegek, melyet méltánytalannak 
tartunk az egyébként is alacsony érdekérvényesítő képességgel rendelkező, 
kiszolgáltatott idős, beteg, fogyatékkal élő embertársaink esetében. 
Az intézkedés sérti az ellátottak jogbiztonságát azáltal, hogy az intézményi 
jogviszony létesítését követően a szolgáltatás ellenértékét – egyoldalúan – 
drasztikusan megemeljük. 
Aggályosnak tartjuk az intézkedést azért is, mivel az alkotmányban biztosított 
szociális ellátáshoz való jogtól fosztjuk meg a rászorulókat azzal, hogy 
megfizethetetlenné tesszük számukra a szolgáltatást.  
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A jogszabálymódosítás sérti az önkormányzati alapjogokat azáltal, hogy az 
önkormányzat által nyújtott közszolgáltatás díja meghatározásának lehetőségétől 
fosztja meg az intézményfenntartókat. 
A korábbi szabályozás helyes és jól alkalmazható volt mivel csak a felső határt 
szabták meg és ezen belül a testület szabadon dönthetett, számos szempont 
figyelembevételével. 
 
Különösen aggályosnak és szakmailag elhibázottnak tartjuk az intézményi térítési 
díjak mértékét a rehabilitációs intézmények vonatkozásában, mely teljesen 
ellentmond a rehabilitációs törekvéseknek. A rehabilitációs intézmények alapvető 
feladata ugyanis az ellátást igénybe vevő önálló életvezetési képességének 
kialakítása, helyreállítása, fejlesztése, a társadalmi integráció/reintegráció 
elősegítése. 
Az itt élők a szociális foglalkoztatás révén rendszeres jövedelemre tesznek szert, 
mely fontos motivációt jelent számukra. Ha minden jövedelmüktől megfosztjuk őket, 
akkor a munkavégzésre irányuló motiváció elvész és a hosszú évek alatt elért 
szakmai sikereink veszélybe kerülnek. 
 
Kérem Miniszter Urat, hogy tegyen meg mindent a szakmailag átgondolatlan, 
igazságtalan, az önkormányzatok jogait sértő törvényi szabályozás megváltoztatása 
érdekében. 
 
Intézkedését előre is megköszönve várom kedvező válaszát. 
 
 
 
 
Üdvözlettel: 
 
 
 
 
dr. Puskás Imre 
 
 
 
Szekszárd, 2007. február  


