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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi lll. tv. (a szociális igaz-
gatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi lll. tv. (a továbbiakban Szt.) 115. §-a, 
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXl. tv 
(továbbiakban Gyvt.) 147. §-a alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 
és gyermekvédelmi ellátások térítési díját – azaz az intézményi térítési díjat – az intéz-
mény fenntartója állapítja meg minden év április 1-jéig. 

A Gyvt. 29. § (3) bekezdése szerint, ha az önkormányzati társulás gyermekjóléti ellátást 
nyújt, akkor a társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti települési önkor-
mányzat – a társulási megállapodásban meghatározottak szerint – a nyújtott ellátásokról, 
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot. 
A Szt. 92. § (1) bekezdés b) pontja ugyanezt a szabályt határozza meg a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások tekintetében. 
 
A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás társulási megállapodása szerint Pécs Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, mint székhely alkotja meg a rendele-
tet a társulási tanács előzetes döntésének megfelelően. Jelen módosítást a Közgyű-
lés február 21-i ülésén tárgyalná, mely a Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási 
és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat és az Integrált 
Nappali Szociális Intézmény térítési díjait érinti. 
 
A Gyvt. 146. §-a alapján a gyermekek napközbeni ellátásáért és a gyermekek átmeneti 
gondozásáért térítési díjat kell fizetni.  
A Gyvt. 147. §-a alapján a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 
intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló tör-
vényben biztosított támogatás különbözete. 
A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig 
kell megállapítani. A fenntartó az intézményi térítési díjat a kiszámított térítési díjnál ala-
csonyabb összegben is meghatározhatja. 
 
Az Szt. 115. § (1) bekezdése szerint, az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás 
körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi 
térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.  
Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési 
díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben 
az önköltség számítása során a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költ-
ségeinek arányában történő megosztásával. 
 
Az intézmények és a Költségvetési és Közgazdasági Főosztály a törvény szabályainak 
megfelelően kiszámították valamennyi szociális ellátás önköltségét, a gyermekjóléti ellá-
tások esetében az ellátás önköltségét, majd ezután annak a normatívához viszonyított 
különbözetét. Az önköltségeket a rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza. 
 

Jelen módosítás az INSZI szociális étkezés PKSZAK szociális étkezés és a családi böl-
csődék térítési díjait érinti. Az étkeztetést az intézmények vásárolt szolgáltatásként biz-
tosítják így a vállalkozói díjak emelése a térítési díjakat is érinti.  

Új térítési díj összeg kerül megállapításra továbbá a PKSZAK Bölcs Csibe Családi Böl-
csőde, a Kis Vakond Családi Bölcsőde és a Fürtöcske Családi Bölcsőde vonatkozásában 



3 

 

telephely módosítás miatt. A családi bölcsődék Kozármisleny, illetve Újpetre települé-
sekre költöznek. Keszüben, illetve Kővágószőlősön a helyi önkormányzatok működteté-
sében újonnan megnyílt bölcsőde, mini bölcsőde miatt a családi bölcsőde szolgáltatásra 
jelenleg nincs szükség. A térítési díj meghatározása a működési engedély feltétele. 

A PKSZAK esetében az időskorúak és demens személyek étkeztetésének az intézmé-
nyi térítési díja bruttó 1000 forint/fő/napról bruttó 1400 forint/fő/napra változna. Az INSZI 
esetében a térítési díj 780 Ft/fő/nap helyett 1300 forint/ fő / nap, diétás étkeztetés eseté-
ben az emelt összeg 1500 Ft/fő/nap. A szállítási díj az INSZI-ben 220 forintról 260 
Ft/fő/napra változik. 

A szociálisan nem rászoruló személyek a PKSZAK-ban a jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtás szolgáltatást önköltségen, azaz 160 Ft/fő/nap áron vehetik igénybe, az IN-
SZI-ben változatlanul 200 Ft/fő/nap. 

A családi bölcsőde hálózat egyes telephelyein a térítési díjak emelkednének a rendelet 
4. sz. melléklete szerint. 

A személyi térítési díjak meghatározása a rendelet 5. sz. és 6. sz. melléklete szerint 
az igénybe vevők jövedelmétől függően intézményenként sávosan kerülnek meghatá-
rozásra. 
 
Az egységes szerkezetű rendelet tervezet az előterjesztés mellékletét képezi. A módosí-
tások pirossal szedve szerepelnek. 
A rendeletet a társulási megállapodás értelmében Pécs Megyei Jogú Város Önkormány-
zata alkotja meg. A társulási tanács a módosításról előzetesen határozattal dönt. 
 
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a fentiek alapján hozzon határozatot a térítési 
díjak emeléséről és kérje fel Nyőgéri Lajos alpolgármestert, hogy a rendelet megalkotását 
terjessze Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elé. 
 
 
 
 
Pécs, 2023. február 6. 
 
Pfeffer József 
elnök 


