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1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (a továbbiakban: Szt.)
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési
díjáról (a továbbiakban: 29/1993.(II.17.) Kr.)
Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(X.29.) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (a továbbiakban:
15/2014.(X.29.) ör.)
Sárszentmihály Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(I.30.) önkormányzati
rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról (a továbbiakban: 1/2015.(I.30.) ör.)

Az Szt. kapcsolódó rendelkezései:
Szociális szolgáltatások
Alapszolgáltatások
Étkeztetés
62. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk
miatt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat
rendeletben határozza meg.
Térítési díj
114. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési
díjat kell fizetni.
(2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak szerint
a) az ellátást igénybe vevő jogosult,
b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,
c) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe
fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét,
d) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy,
e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy (a c)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt:
tartásra köteles és képes személy)
köteles megfizetni (az a)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett).
(3) A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik. Tartós
bentlakásos intézményi ellátás esetében az ingyenes ellátás további feltétele, hogy az ellátottnak a 119. §
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(2) bekezdése szerinti jelzálog alapjául szolgáló vagyona és a 117/D. § (3) bekezdése szerinti eljárásban
jogerősen térítési díj fizetésére kötelezett nagykorú, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke nincs.
115. § (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 is
szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket
a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.
(1a) Támogatott lakhatás esetén külön kell meghatározni az intézményi térítési díjat
a) a 75. § (1) bekezdés a) pontja szerinti lakhatási szolgáltatásra és
b) a 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyes szolgáltatásokra.
(2) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az
intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás
megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj
összegét.
(2a) Támogatott lakhatás esetén - a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően - az ellátottat a személyi
térítési díj konkrét összegben megállapított legmagasabb összegéről és a havi ellátmány szabályairól kell
tájékoztatni.
(3) A személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében foglaltak
szerint, egyéb esetben a fenntartó döntése alapján csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett
jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.
(4) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj
összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri,
a) állami fenntartó esetén a (2) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a
fenntartóhoz fordulhat, ezt követően a fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető,
b) egyházi és nem állami fenntartó esetén a bíróságtól kérheti a térítési díj megállapítását.
(5) A fenntartó döntéséig, illetve a bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított személyi
térítési díjat kell megfizetni.
(6) A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal
vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve ha az ellátott jövedelme
a) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének
nem tud eleget tenni;
b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett.
(7) A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó
rendelkezik. Az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző
időszakra, kivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot megelőzően - jövedelem és vagyon hiányában térítésmentesen vette igénybe az ellátást, és részére visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került
megállapításra. Ez utóbbi esetben a személyi térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres
pénzellátásra való jogosultság kezdő napja.
(8) A személyi térítési díj felülvizsgálata során a (4) bekezdés rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni
kell.
116. § (1) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál
a) a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét,
b)
c) kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet
kell figyelembe venni.
(2) Az 59/A. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásoknál a szociálisan nem rászorult személy esetében a
térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg.
(3) A személyi térítési díj - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - nem haladhatja meg az (1) bekezdés
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szerinti jövedelem
a) 30%-át étkeztetés,
esetében.

A 29/1993. (II. 17.) Kr. kapcsolódó rendelkezései:
2. § (1) A fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért térítési díjat (a
továbbiakban: intézményi térítési díj) állapít meg, amelyet az Szt.-ben, e rendeletben, a fenntartó
önkormányzatok rendeletében, valamint az Szt. 94/C. §-a, illetve a 2011. január 1-jét megelőzően hatályos
94/B. vagy 94/D. §-a szerinti megállapodásban (a továbbiakban együtt: megállapodás) foglaltak szerint
kell megfizetni.
(3) Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a tartást és
gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési
díjjal azonos összegű.
(4) Ha a családi pótlékot az intézmény vezetőjének folyósítják, akkor a családi pótlékra jutó személyi
térítési díjat az intézményvezető fizeti be.
(5) A személyi térítési díj mellett eseti térítési díj kérhető a külön jogszabály szerinti alapfeladatok
körébe nem tartozó szociális szolgáltatásokért, valamint az intézmény által szervezett szabadidős
programokért. Az eseti térítési díj fizetésének eseteit a házirendben és a megállapodásban kell
meghatározni.
2/A. § (1) Az Szt. 117/B. §-a szerinti esetben az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más
személy az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését egy év időtartamra, tartós
bentlakásos intézmény esetén legfeljebb három év időtartamra vállalhatja, amely időtartam
meghosszabbítható.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti időtartam meghosszabbítására nem kerül sor, az Szt.-nek a személyi
térítési díj megállapítására vonatkozó általános szabályait kell alkalmazni.
(3) Az Szt. 68/B. §-a szerinti esetben az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy a
szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését határozatlan időre vagy
határozott idejű megállapodás esetén legalább egy év időtartamra vállalja.
3. § (1) Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat
a) étkeztetés esetén ellátási napra, …
vetítve kell meghatározni.
…
(4) A 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.
5. § (1) Ha a személyi térítési díj az ellátás, szolgáltatás igénybevételét követő 30 napon belül nem
állapítható meg, a térítési díj megállapítására jogosult térítésidíj-előleg fizetését kérheti.
(2) A személyi térítési díj megállapításakor intézkedni kell arról, hogy az (1) bekezdés szerinti előleg,
illetve az előleg fizetésének időszakára jutó személyi térítési díj közötti különbözet kiegyenlítése
megtörténjen.
(3) Ha az önkormányzat rendelete, illetve a megállapodás eltérően nem rendelkezik, a személyi térítési
díjat
a) az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményeknél legfeljebb egy havi időtartamra előre,
b) más személyes gondoskodási formáknál havonta utólag
kell megfizetni.
(4) Ha a személyi térítési díjat előre kell megfizetni és az adott hónapra fizetendő térítési díj összege
kevesebb lenne, mint a már befizetett összeg, az előre befizetett térítési díjat a következő fizetés
alkalmával be kell számítani vagy azt vissza kell fizetni. Amennyiben a fizetendő személyi térítési díj
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összege növekszik, a befizetett és a ténylegesen fizetendő összeg különbözetét visszamenőleg meg kell
téríteni.
6. § Ha az ellátott az étkeztetést, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást vagy a nappali ellátást a hónap
nem mindegyik napján veszi igénybe, a napi személyi térítési díj - az Szt. 116. § (2) bekezdésében és
117/B. §-ában foglaltak kivételével - nem haladhatja meg az Szt. 116. § (3) bekezdése, illetve 117. § (1)
bekezdése szerinti jövedelemhatár harmincad részét.
7. § (1) Ha a személyi térítési díj megállapítására, felülvizsgálatára nem az intézmény vezetője jogosult,
a megállapításhoz, felülvizsgálathoz szükséges iratokat az intézmény vezetője - az ellátás
igénybevételétől, illetőleg a felülvizsgálat kezdetétől számított 15 napon belül - megküldi az arra jogosult
szervnek.
Étkeztetés
9. § (4) Az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen
fogyasztják el vagy az igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a lakáson történő
étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza. Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös
háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy
személyre lehet megállapítani.
(5) Az étel helyben fogyasztásáért vagy elviteléért fizetendő személyi térítési díj a napi személyi térítési
díj és az adott hónapban igénybe vett étkezési napok szorzata. Az étel kiszállítása esetén a személyi
térítési díj a kiszállításra számított térítési díjnak és az adott hónapban kiszállítással igénybe vett étkezési
napok szorzatának összegével növekszik.
(6) Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást az
intézmény vezetőjének legalább két munkanappal a távolmaradást megelőzően írásban be kell jelenteni.
Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás
kezdetétől számított 3. munkanaptól mentesül. A kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj
megfizetésének kötelezettsége alól.
11. § Ha a fenntartó az étkeztetést több főzőhelyről biztosítja, az intézményi térítési díjat
főzőhelyenként eltérően is meghatározhatja. Egy településen működtetett több főzőhely esetén az
intézményi térítési díjat akkor lehet eltérően meghatározni, ha az ellátásban részesülő választhat, hogy az
étkezést melyik főzőhelyről veszi igénybe.
A 15/2014.(X.29.) ör. kapcsolódó rendelkezései:
1.§ (1)1 A szociális étkeztetés intézményi térítési díja
a) helyben fogyasztással vagy saját elvitellel számolva a számított intézményi térítési díj bruttó 390
Ft / ellátási nap, a megállapított intézményi térítési díj bruttó 390 Ft / ellátási nap.
b) lakásra szállítással a megállapított intézményi térítési díj bruttó 390 Ft / ellátási nap és 40 Ft + áfa
/ ellátási nap kiszállítási díj.
2.§ A szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás személyi térítési díját a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 114. §-a szerinti kötelezett köteles
megfizetni.
3.§ (1) A szociális étkeztetés személyi térítési díja méltányosságból csökkenthető, illetve elengedhető, ha
az ellátást igénybe vevő vagy a személyi térítési díjat megfizető személy rendkívüli élethelyzetbe került.
(2) Rendkívüli élethelyzetnek minősül, ha
a) az ellátást igénybe vevő vagy a személyi térítési díj megfizetésére kötelezett személy
munkanélkülivé vált, vagy
b) az ellátást igénybe vevő vagy a személyi térítési díj megfizetésére kötelezett személy tartós – 3
1

Módosította: 6/2017.(IV.10.) önk.rendelet, hatályos: 2017.IX.1-től
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hónapot meghaladó – kórházi kezelésben részesül, és a havi rendszeres jövedelme legalább 50%kal csökken, vagy
c) az ellátást igénybe vevő vagy a személyi térítési díj megfizetésére kötelezett személy jövedelme
oly mértékben lecsökkent, hogy kiadásai létfenntartását veszélyeztetik.
A méltányossági kérelmet írásban kell benyújtani a képviselő-testülethez címezve.
Az 1/2015.(I.30.) ör. kapcsolódó rendelkezései:
4. § A települési önkormányzat képviselő-testülete a személyes gondoskodás körében a következő
szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás.
7. § A 4. §-ban meghatározott szociális alapszolgáltatások (étkeztetés, házi segítségnyújtás) iránti
kérelmekről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
8. § (l) Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatalhoz kell
benyújtani a megfelelő formanyomtatványon.
(2) Az önkormányzati hatáskörbe tartozó települési támogatás iránti kérelem formanyomtatványt e
rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) A kérelemhez csatolni kell a formanyomtatványon feltüntetett nyilatkozatokat és igazolásokat.
9. § Az e rendeletben szabályozott ellátásokra nem jogosult az a személy, aki az Szt. 4. § (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott vagyonnal rendelkezik.
V. Fejezet
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Étkeztetés
20. § (1) A Sárszentmihály Községi Önkormányzat képviselő-testületével szerződésben álló vállalkozónál
napi egyszeri meleg ebéd vehető igénybe, mely történhet:
a) helyben fogyasztással,
b) az étel elvitelével, vagy
c) lakásra szállítással.
(2) A szociális étkeztetés ellátás személyi, tárgyi feltételeit az önkormányzat a közte és a vállalkozó között
létrejött szerződésben foglaltak szerint biztosítja.
(3) A térítési díj mértékének megállapítása a képviselő-testület térítési díjak megállapításáról szóló
rendelete alapján történik.
(4) A szociális étkeztetés tekintetében a jogosultság elbírálását - a képviselő-testület által átruházott
hatáskörben – a polgármester gyakorolja.
21. § (1) Az Szt. 62. § (1) bekezdés a) pontja alapján életkora miatt szociálisan rászorult az a személy, aki
a 62. életévét betöltötte és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300%-át.
(2) Az Szt. 62. § (1) bekezdés b) pontja alapján egészségi állapota miatt szociálisan rászorulónak kell
tekinteni azt a személyt, aki
a) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői bizottsága által igazoltan az
egészségkárosodásának mértéke eléri vagy meghaladja az 50 %-ot,
Sárszentmihály, 2017.VI.2.

5

Jegyzői tájékoztató (jt-2017-1)
Szociális étkeztetés
b) háziorvos vagy szakorvos által igazoltan akut vagy krónikus betegsége miatt önmagát ellátni időlegesen
vagy véglegesen nem képes.
(3) Az Szt. 62. § (1) bekezdés c) pontja alapján fogyatékossága miatt szociális rászorulónak kell tekinteni
azt a személyt, aki Magyar Államkincstár által kiadott igazolás szerint fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban
részesül.
(4) Az Szt. 62. § (1) bekezdés c) pontja alapján pszichiátriai betegsége miatt illetve az Szt. 62. § (1)
bekezdés d) pontja alapján szenvedélybetegsége miatt szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a
személyt, aki fekvőbeteg gyógyintézeti vagy bentlakásos intézeti ellátásban nem részesül és önmaga
ellátására részben képes. A pszichiátriai, illetve szenvedélybetegséget a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet
21. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott szakvéleménnyel kell igazolni.
(5) Az Szt. 62. § (1) bekezdés e) pontja alapján hajléktalansága miatt szociálisan rászorulónak kell
tekinteni, aki az éjszakáit Sárszentmihály község közterületén vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben
tölti.
22. § Az Szt. 62. § (1) bekezdésében foglaltakon túl étkeztetés nyújtható annak, akinek a családjában az
egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
egyedül élő esetén annak 200 %-át.
23. § (1) Az önkormányzat külön eljárás nélkül, azonnal gondoskodik az étkeztetésről, ha az arra
rászoruló személy vis maior helyzetbe került, különösen, ha lakhatása önhibáján kívül veszélybe került,
mert lakása megsemmisült.
(2) Az önkormányzat külön eljárás keretében, azonnal elbírálja a benyújtott szociális étkeztetés iránti
kérelmet, ha a kérelmező az étkezését bizonyítottan, a kérelem benyújtását megelőzően már legalább
10 nap óta nem tudja más módon megoldani.
(3) Ezen rendhagyó esetekről a polgármester utólag, írásban beszámol a képviselő-testületnek.
24. § (1) Az önkormányzat az étkeztetés ellátást megszünteti, ha
a) az ellátást igénybe vevő – lakásra szállítás esetén – az ételt akár csak egy napon nem veszi át, és
előre nem jelezte azt, hogy nem tart igényt az ellátásra, illetve utólag - két napon belül - erre a
magatartásra méltányolható magyarázattal nem szolgál;
b) saját elvitel esetén az ételt akár csak egy napon nem viszi el, és előre nem jelezte azt, hogy nem
tart igényt az ellátásra, illetve utólag - két napon belül - erre a magatartásra méltányolható
magyarázattal nem szolgál;
c) az ellátást igénybe vevő írásos kezdeményezése alapján közös megegyezéssel, a megegyezésben
foglalt időpontban;
d) ha az ellátást igénybevevő az étkeztetés ellátást 30 napot meghaladóan folyamatosan nem veszi
igénybe, kivéve, ha a 30 nap meghosszabbítását kérte legfeljebb 60 napra;
e) ha az ellátás jogszabályi feltételei nem állnak fenn, azaz az ellátás nem indokolt;
f) együttműködő magatartás hiányában, különösen akkor, ha az ellátást igénybe vevő a kiszállítást
végző személyt szóban, tettben zaklatja, veszélyezteti az ellátást végző személy testi, lelki
épségét, és egyébként az igénybe vevő megélhetése - jövedelmi helyzete alapján - nincs
veszélyeztetve.
(2) Az ellátás az (1) bekezdés c) pontja kivételével a megszüntetést elrendelő határozat jogerőre
emelkedésének napján szűnik meg azzal, hogy az addig felmerülő, ki nem egyenlített díjat a
megfizetésre kötelezettnek ki kell egyenlítenie.
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25. § (1) Az önkormányzat, mint szociális szolgáltató és a szociális étkeztetést igénybe vevő között
kötendő megállapodás tartalmát, mint formanyomtatványt az önkormányzat képviselő-testülete
határozatban állapítja meg.
(2) A megállapodás formanyomtatványt - a jogszabályi változások követése érdekében - szükség szerint,
de évente legalább egy alkalommal felülvizsgálja az önkormányzat és erről az ellátást igénybe vevőt
írásban tájékoztatja.
(3) Az önkormányzat a megállapodás formanyomtatványt a helyben szokásos módon ismerteti a
lakossággal.
26. § Ha az ellátást valamely napra a jogosult nem kívánja igénybe venni betegség vagy más ok miatt, ezt
legalább két munkanappal az érintett ellátási nap bekövetkezte előtt írásban be kell jelenteni. Ennek
elmulasztása esetén az ellátás igénybe vételének mellőzését követő 3. naptól mentesül a személyi térítési
díj megfizetése alól a kötelezett.
-//-
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