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Tárgy: Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi

térítési díjának megállapítása
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Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetés elfogadását követően terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé
javaslatunkat a szociális és gyermekjóléti intézmények térítési díjának meghatározására.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. Hl. törvény (továbbiakban: Szt.)
115. § (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások
térítési díját a fenntartó állapítja meg (a továbbiakban: intézményi térítési díj), mely nem
haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díjat április 1-jéig kell
megállapítani, mely év közben egy alkalommal korrigálható.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXX!. tv. (továbbiakban:
Gyvt.) 151. § szabályait kell alkalmazni gyermekétkeztetés vonatkozásában, mely a
bölcsődében, óvodában, az általános és középiskolában és azok kollégiumaiban történő
étkeztetést jelenti, melynek biztosítására az önkormányzat kötelezett. A gyermekétkeztetés
intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó
napi összege. A Gyvt. 147. § (2) bekezdése alapján a bölcsőde vonatkozásában külön kell
meghatározni a gondozás és az étkezés díját.
A törvényi szabályozáson felül a szociális szolgáltatások területén a 29/1993. (11.17.) a
gyermekjóléti ellátások vonatkozásában pedig a 328/2011. (Xll. 29.) Korm. rendeletek
tartalmazzák azokat az előírásokat, melyeket az intézményi térítési díjak megállapításánál
figyelembe kell venni.

Az intézményi térítési díjat ellátási napra vetítve kell megállapítani. Az ellátottak által
fizetett személyi térítési díjat az intézményi és gyermekétkeztetési térítési díj figyelembe
vételével az intézmény vezetője állapítja meg, a vonatkozó jogszabályok alapján.
Paks Város Önkormányzata által biztosított ellátások vonatkozásában kérjük megállapítani
az intézményi és gyermekétkeztetési térítési díjakat.
Gyermekek napközbeni eUátása
Bölcsőde
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Gondozási díj
2020. évi terv:
Éves normatíva:
Egy ellátottra jutó napi önköltség:
Egy ellátottra jutó napi normatíva:
Ellátottak száma (terv):
Számított intézményi térítési díj:

184.585.000 Ft
82.169.800 Ft
11.415 Ft
5.082 Ft
70 fő
6.334 Ft/nap

Javasolt napi intézményi térítési díj:

0 Ft

(2019. évben 0 Ft)
A bölcsőde kihasználtsága jelenleg magas, de a gondozási díj bevezetésével több rászoruló
család nem tudná igénybe venni.
Gyermekétkeztetés

A
gyermekétkeztetés
intézményi
térítési
díjának
alapja
az
élelmezés
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. Ezen összegek az ÁFÁ-t nem
tartalmazzák, mivel azt az intézmény vezetője a Gyvt. 151. § (4) bekezdése alapján
megállapított személyi térítési díj során érvényesíti.
A Gazdasági Bizottság a 2020. február 01. napjától érvényes élelmezési nyersanyagnormát
a 3/2020. (l. 16.) GB határozatával állapította meg az alábbiak szerint: (a díjak ÁFA nélkül
értendők)

Gyermekétkeztetés egész napos ellátás esetén:
bölcsőde
óvoda
iskola
kollégium

357
436
502
825

Ft
Ft
Ft
Ft

Gyermekétkeztetés napi egyszeri ellátás esetén
általános iskola
317 Ft
középiskola
390 Ft
Táplálék allergiás gyermekétkeztetés egész napos ellátás esetén:
bölcsőde
398 Ft
óvoda
573 Ft
iskola
672 Ft
Táplálék allergiás gyermekétkeztetés napi egyszeri ellátás esetén:
bölcsőde
359 Ft
óvoda
392 Ft
iskola
466 Ft
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Idősek otthona

Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek teljes körű
ellátásáról gondoskodó intézmény.
Az intézményi térítési díjak megállapításánál kizárólag az Szt. rendelkezéseit kell
figyelembe venni.

2020. évi terv:
Éves normatíva:
Egy ellátottra jutó napi önköltség:
Egy ellátottra jutó napi normatíva:
Ellátottak száma:
Számított intézményi térítési díj:

377.524.000 Ft
89.863.920 Ft
11.994 Ft
2.855 Ft
86 fő
9.139 Ft/nap

Javasolt napi intézményi térítési díj:

3.850 Ft/nap

(2019. évi intézményi térítési díj:
3 800 Ft/nap, havi: 114.000 Ft)
A gondozottak személyi térítési díjként maximum a jövedelmük 80 %-át fizethetik. A
jövedelem meghatározását az intézmény vezetője végzi. A jövedelem vizsgálata során a
vagyon és készpénz számbavétele is megtörténik.

Amennyiben az ellátott jövedelme nem fedezi az ellátás költségét, úgy vizsgálni kell a
tartásra köteles hozzátartozók tartási képességét. Ha az intézményi térítési díj ezzel együtt
sem kerül megfizetésre, úgy a jogszabályok alapján megállapítható térítési díjért kell a
szolgáltatást biztosítani.
A rendelet-tervezet elfogadásához a Mötv. 50. §-a alapján minősített többség szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadni
szíveskedjék.
Döntési javaslat:
Paks város Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó

gyermekjóléti intézmények
önkormányzati rendeletet elfogadja.

szociális

és

Paks, 2020. február 28.

intézményi

térítési

díjáról

szóló

Paks Város Önkormányzata képviselő-testületének

_ /2020. (_ ) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi
térítési díjáról*

Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi Hl. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. év CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

A szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díját a rendelet 1. melléklete
szerint állapítja meg.
2. §

(1) Ez a rendelet 2020. április 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények
intézményi térítési díjáról szóló 6/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelet.
Paks, 2020. március

Szabó Péter
polgármester

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

* A képviselő-testület a rendeletet a 2020. március 11-i ülésen fogadta el.

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. március_____ -én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

1. melléklet a_ /2020. (_ ) önkormányzati rendelethez
Szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díja
1. Gyermekek napközbeni ellátása (a díjak ÁFA nélkül értendők)

1.1 Böícsőde...................................................................................... ....... 0 Ft
2.

Gyermekétkeztetés (a díjak ÁFA nélkül értendők)

2.1.1. bölcsőde
2.1.2.1. óvoda
2.1.2.2. iskola
2.1.2.3. kollégium
2.1.3. csak ebéd
2.1.3.1. általános iskola
2.1.3.2. középiskola

357 Ft
436 Ft
502 Ft
825 Ft
317 Ft
390 Ft

3. Táplálék allergiás gyermekétkeztetés (a díjak ÁFA nélkül értendők)

3.1 csak ebéd
3.1.1. bölcsőde
3.1.2. óvoda
3.1.3. iskola
3.2. tízórai, ebéd, uzsonna
3.2.1. bölcsőde
3.2.2. óvoda
3.2.3. iskola
4.

359 Ft
392 Ft
466 Ft
398 Ft
573 Ft
672 Ft

Szociális szakosított ellátás (a díjak ÁFA-val értendők)

4.1. Idősek otthona
4.1.1. napi

3 850 Ft

Hatásvizsgálat

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi
térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásához a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:
I.

Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:

A rendelet elfogadását megelőzően is szabályozta a képviselő-testület az intézményi térítési
díjakat. A szabályozás a működéshez elengedhetetlen.
II.

Környezeti és egészségi hatások:

A rendelet elfogadásával Paks város lakóinak szociális biztonsága növekszik. Tudják, hogy
melyik szolgáltatás mennyibe kerül.
III.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendeletben foglaltak végrehajtása a Paksi Polgármesteri Hivatal Humán Osztályán és az
érintett intézményekben biztosítottak.
IV.

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1)
bekezdés a) pontjában, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díjak meghatározása a
fenntartó feladata.
V.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre
állnak.

