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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A térségi társulás kollégájának tájékoztatása alapján, a személyes gondoskodást nyújtó szociá-

lis ellátások térítési díjának megállapítását az 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § 

(1) bek., a 92/B § (1) bekezdésének a) pontja, a 114-119. D. §, valamint a 29/1993.(II.17.) 

Korm. rendelet szabályozza. 

 

Ez idáig az önköltség - központi költségvetési támogatás - személyi térítési díj = különbözet-et 

a bejelentett lakcím/tartózkodási hely szerinti Önkormányzatnak kellett megfizetni, ami jelen-

tős terhet rótt az önkormányzatok költségvetésére. 

 

Mosonmagyaróvár Város Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások 

helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 1. sz. melléklete tartal-

mazza az intézményi térítési díjakat, melyek felülvizsgálatára minden évben sor kerül, továb-

bá a 2. sz. melléklete a személyi térítési díjra vonatkozó szabályokat. A 2016. évi intézményi 

térítési díjak módosítását kezdeményezte a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, a téríté-

si díjköteles szolgáltatásaira vonatkozóan.  

 

A rendelet alapján az önköltség és a központi támogatás különbözete a javasolt intézményi té-

rítési díj. Így azon ellátottak után, akik képesek-, vagy vállalják (sok esetben családi vállalás-

ról beszélünk) az intézményi térítési díj megfizetését az önkormányzatnak nincs fizetési köte-

lezettsége, szemben az eddigi gyakorlattal, amikor is minden esetben fizetési kötelezettség 

terhelte a települést, függetlenül az ellátott jövedelmi-vagyoni helyzetétől. (Ennek oka, hogy a 

korábbi szabályozás szerint vagy a teljes önköltséget lehetett vállalni, vagy jövedelem szerinti 

személyi térítési díjat kellett megállapítani. A fenntartó az intézményi térítési díjat az önkölt-

ség - központi költségvetési támogatás különbségénél alacsonyabb mértékben állapította meg, 

hogy minél nagyobb számban legyenek képesek az ellátottak és családjaik vállalni az intéz-

ményi térítési díj megfizetését. A fennmaradó különbözet terhelte a beköltözés helye szerinti 

települési önkormányzatokat.) 

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa a 2015. szeptember 22-i ülésén elfo-

gadta, hogy a Idősek Otthonai és Idősek Gondozóháza szolgáltatás igénybevételéhez szüksé-

ges - ellátást igénybe vevő által benyújtandó - kérelem, kiegészüljön az ellátott lakóhelye (tar-

tózkodási helye) önkormányzatának nyilatkozatával, melynek célja, hogy egyrészt az átjelent-

kezésekkel való visszaélések megszűnjenek, melyek jogtalan fizetési kötelezettségek róttak a 

szolgáltatáshoz csatlakozott településekre, másrészt az önkormányzat – jogosan elvárt - látó-

körébe kerüljön az ellátott, aki után esetlegesen fizetési kötelezettsége keletkezik. 

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Szervezeti és Működési Szabályzat 7. §-a rendelkezik 

a Társulás által közösen ellátott feladatokhoz való csatlakozásról, illetve ezekből való kiválás-

ról. Eszerint: csatlakozni a naptári év első napjával, kiválni a naptári év utolsó napjával lehet. 

Az erről szóló képviselő-testületi döntést a tárgyév június 30-ig kell az elnöknek átadni. 

 

Lakossági igény merült fel arra vonatkozóan, hogy idős helyi lakosok be szeretnének kerülni 

az Aranykor Idősek Otthona, az Idősek Gondozóháza vagy az Idősek Otthonába. A finanszí-

rozási feltételek változására tekintettel, biztosítottabbnak látjuk azt - a korábbi évek tapaszta-

latai alapján is -, hogy a kérelmezők hozzátartozói megfizetik a teljes intézményi térítési díjat, 

így az Önkormányzatnak ténylegesen nem keletkezne fizetési kötelezettsége.   

 

 

 

 

 



3 

Határozati javaslat: 

 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozni 

szeretne a Mosonmagyaróvári Térségi Társulás Aranykor Idősek Otthona, Idősek 

Gondozóháza és Idősek Otthona által nyújtott szolgáltatásokhoz.  

2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a testület döntéséről a Mosonma-

gyaróvári Térségi Társulás Társulási Tanácsának Elnökét a határozati kivonat egy pél-

dányának megküldésével értesítse.  

Felelős: Kertész Attila polgármester 

Határidő: 2016. május 12. 

 

Kérem a Képviselő-testületet a napirend tárgyalására, valamint a határozati javaslat elfogadá-

sára! 

 

Újrónafő, 2016. április 19. 

  

                  Kertész Attila s.k., 

            polgármester 


