
  
 

 

 

 

 

 

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS  

ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9/2021. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

az intézményi térítési díjakról  

szóló 28/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 



 

2 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekez-

dése alapján Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatás-

körében eljárva a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 29. § (1) bekezdésében, a 151.§ (4a) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8., 8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének az intézményi térítési dí-

jakról szóló 28/2020. (XII.15.) Önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) bevezető 

része helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) 

bekezdésében, a 151.§ (4a) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar-

ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8., 8a. 

pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 

 

2. § A Rendelet 3.§ (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„(3) A szolgáltatási önköltség a Városi Bölcsőde tekintetében 1.567.265 - Ft/év/gyermek, a 

Vackor Integrált Bölcsőde tekintetében 2.209.461,-Ft/év/gyermek. 

 (4) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított bölcsődei 

ellátás intézményi térítési díja a Városi Bölcsőde tekintetében 1.714 - Ft/nap/gyermek, a Vackor 

Integrált Bölcsőde tekintetében 4.720,- Ft /nap/gyermek.” 

 

3. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  

 

4. § A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.  

 

5. § A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.  

 

6. § Ez a rendelet 2021. április 01. napján lép hatályba. 

 

dr. Szilágyi Anita 

jegyző 

Nagy János 

polgármester 

ZÁRADÉK 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Polgármestere ezt a rendeletet 2021. március 29. 

napján alkotta, 2021. március 30. napján kihirdetésre került.  

 

dr. Szilágyi Anita 

jegyző 



 

1. melléklet a 9/2021. (III.30.) önkormányzati rendelethez 

 

1. melléklet a 28/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelethez 

 

Köznevelési intézmények nyersanyagnormája, térítési díja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A B C D E F 

1. Intézménytí-

pus 

tíz-

órai 

Ft 

ebéd 

Ft 

uzsonna 

Ft 

Összesen/ Nettó 

nyersanyag-

norma/ 

Ft 

Fizetendő 

térítési 

díj/Ft 

2. Óvodák 103 283 104 490 565 

3. Iskolák 107 339 107 553 640 



 

2. melléklet a 9/2021. (III.30) önkormányzati rendelethez 

 

2. melléklet a 28/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelethez 

 

Bölcsődék nyersanyagnormája, térítési díja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A B C D E F 

1. Intézménytí-

pus 

tíz-

órai 

Ft 

ebéd 

Ft 

uzsonna 

Ft 

Összesen/ Nettó 

nyersanyag-

norma 

Ft 

Fizetendő 

térítési 

díj/Ft 

2. Bölcsődék 113 308 113 534 565 



 

 

3. melléklet a 9/2021. (III.30.) önkormányzati rendelethez 

 

„4.  melléklet a 28/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelethez:  

 

1. Vadgesztenye Szociális Intézmény szolgáltatásainak intézményi térítési díjai 

 

Szolgáltatás 
2021. évi  

önköltség 

2021. évi   megállapított 

 intézményi térítési díj 

1. Étkeztetés: elviszi 1173 Ft/ellátási nap 780 Ft/ ellátási nap 

2. Étkeztetés: helyben fo-

gyasztja el 
1173 Ft/ ellátási nap 780 Ft/ ellátási nap 

3. Étkeztetés: kiszállítással 1173 Ft/ ellátási nap 860 Ft/ ellátási nap 

4. Házi segítségnyújtás sze-

mélyi gondozás:  
2328 Ft/gondozási óra 645 Ft/ gondozási óra 

5. Házi segítségnyújtás szoci-

ális segítés:  
2328 Ft/gondozási óra 160 Ft/ gondozási óra 

 6. Jelzőrendszeres házi segít-

ségnyújtás 
621 Ft/ellátási nap 595 Ft/ ellátási nap 

 7. Nappali ellátás 3062 Ft/ ellátási nap 2 000 Ft/ ellátási nap 

 8. Időskorúak Gondozóháza 14715 Ft/ ellátási nap 5 025 Ft/ ellátási nap 

 

  



 

1.1.   Étkeztetés  

 

Az étkeztetés differenciált, megállapított intézményi térítési díja 2021. évben: 

• az ételt önmaga elviszi     780 Ft/ellátási nap 

• az ételt a helyszínen fogyasztja el    780 Ft/ellátási nap 

• az ételt az igénybevétel helyére szállítják   860 Ft/ellátási nap 

 

Központi költségvetési hozzájárulás:         66 360 Ft / fő / év 

Ellátottak száma: 

 

Ellátottak száma: 

 

2021. évre tervezett ellátási napok száma:                                                    249 nap 

2021. évre tervezett ellátást igénybe vevők száma:                                        155  fő 

2021. évre tervezett étkezések száma:                                       38 595 étkezési adag 

 

Önköltség számítás: 

 

2021. évi tervezett étkezések száma 38 595 étkezési adag 

2021. évi tervezett működési költség                                        45 274 598 Ft 

2021. évi  egy étkezési adagra jutó tervezett önköltség:                      1 173 Ft adag 

 

2021. évi központi költségvetési támogatás összege  

(66 360 Ft/fő/év : 249 nap)                                                                267 Ft / nap 

 

A kiszállított ebéd számított intézményi térítési díja: 

(1 173 Ft-267 Ft = 906 Ft)                           906 Ft / ellátási nap 

 

A kiszállítás számított napi díja, a hajtó és kenőanyag  

2021. évre betervezett díja            800 000 Ft. 

( 800 000 Ft / 17 430 éves ellátotti létszám = 45 Ft / ellátási nap)        45 Ft/nap 

(70 fő x249 nap = 17 430) 

 

 

A kiosztó helyen elfogyasztott ebéd számított díja,  

1173 Ft- 267 Ft – 45 =                  861 Ft /adag 

 

Elvitellel igénybe vett ebéd számított díja,  

1173 Ft- 267 Ft – 45 Ft (kiszállítás díja) =                        861 Ft /adag 

 

1.2.    Házi segítségnyújtás  

 

Megállapított intézményi térítési díj (óradíj) összege 2021. évben     805 Ft/ gondozási óra 

Személyi gondozásért fizetendő intézményi térítési díj  645 Ft/ gondozási óra 

Szociális segítésért fizetendő intézményi térítési díj   160 Ft/ gondozási óra 

 

2021. évi munkaórák száma: 

            Hivatásos gondozók 

            Munkaóra : 6 fő x 8 óra x 249 nap = 11 952 munkaóra/év 



 

Központi költségvetési hozzájárulás: 

személyi gondozás:   363 000 Ft / fő / év 

    szociális segítés:     25 000 Ft / fő / év 

 

Önköltség számítás: 

2021. évben tervezett gondozásra fordított idő                                         11 952 munkaóra 

2021. évi tervezett működési költség                                                                 27 818 949 Ft 

2021. évi egy gondozási óra tervezett önköltsége                                               2 328 Ft/óra 

 

2021. évi központi költségvetési támogatás összege: 

363 000 Ft / 249 nap / 1 gondozási óra                                                               1 458 Ft/óra 

 

Intézményi térítési díj ( óradíj ) számított összege 2021. évben          870 Ft /gondozási óra 

(2328 Ft – 1458 Ft) 

Megállapításra javasolt intézményi térítési díj ( óra díj ) összege  

2021. évben         805 Ft/ gondozási óra 

Személyi gondozásért fizetendő számított intézményi térítési díj        645 Ft/ gondozási óra 

(Intézményi térítési díj 80 %-a) 

Szociális segítésért fizetendő számított intézményi térítési díj             160 Ft/ gondozási óra 

(Intézményi térítési díj 20 %-a) 

 

1.3.  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

 

Megállapított intézményi térítési díj összege 2021. évben    595 Ft/fő/ellátási nap 

                              

Ellátottak száma: 

2021. évre tervezett ellátási napok száma                      365 nap 

2021. évre tervezett ellátást igénybe vevők száma           60 fő 

2021. évre tervezett gondozási napok száma            21 900 nap 

 

Önköltség számítás: 

 

2021.évi gondozási napokra vonatkozó nyilvántartás szerint tervezett  

naponta összesített ellátottak száma              21 900 fő 

2021. évi tervezett működési költség       13 606 005 Ft 

2021. évi egy gondozási napra jutó tervezett önköltség      621 Ft/ ellátási nap 

 

 

1.4.    Idősek nappali ellátása  

 

Megállapításra javasolt intézményi térítési díj összege  



2021. évben             2 000 Ft/ellátási nap 

Központi költségvetési hozzájárulás:             217 000 Ft / fő / év 

 

Ellátottak száma: 

2021. évi gondozási (nyitvatartási) napok száma              249 nap 

2021. évre tervezett ellátást igénybe vevők száma                  20 fő 

2021. évre tervezett személyek száma:         4 980 fő/év 

Önköltség számítás: 

 

2021. évre tervezett személyek száma:                               4 980 fő/év 

2021. évre tervezett működési költség                 15 741 588Ft 

2021. évi önköltség egy gondozási napra, egy ellátottra eső összege  3 161 Ft 

 

2021. évi központi költségvetési támogatás összege: 

217 000 Ft / fő / év ( 249 nap )    871 Ft/fő/nap 

Számított intézményi térítési díj 2021. évi összege          2 290 Ft/fő/nap 

(3161 Ft – 871 Ft)      

 

 

1.5.     Átmeneti ellátás (Időskorúak Gondozóháza)  

 

Intézményi térítési díj összege 2021. évben:          5 025 Ft/fő/ellátási nap  

                

Ellátottak száma: 

 

2021. évre tervezett ellátási napok száma:                           365 nap 

2021.  évre tervezett ellátást igénybe vevők száma:                   12 fő 

2021. évre tervezett gondozási napok száma:                       4 380 nap 

 

Önköltség számítás: 

 

2021.évi gondozási napokra vonatkozó nyilvántartás szerint tervezett  

naponta összesített ellátottak száma:                           4 380 fő 

2021. évi tervezett működési költség:                   64 442 308 Ft 

2021. évben, egy gondozási napra számított önköltség összege: 14 715 Ft/nap 

 

 

Központi költségvetési hozzájárulás összege:          29 103 120 Ft/ év 

2021. évi állami üzemeltetési támogatás        16 401 000 Ft 

2021. évi állami támogatás számított dolgozói létszámra   12 702 120 Ft 

Összesen:         29 103 120 Ft 

29 103 120 Ft : 365 nap : 12 fő =              6 645 Ft/fő/nap 

 

Intézményi térítési díj számított összege 2021 évben: 

 (14 713 Ft – 6645 Ft = 8068 Ft)           8 070 Ft/fő/ ellátási nap 

 


