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A tárgyalandó témakör tárgya:
Intézményi térítési díj megállapítása
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt.) 21/A. § (3) bekezdés a) pontja szerint az intézményi gyermekétkeztetést önkormányzatunk
biztosítja az általa fenntartott óvodában, továbbá a közigazgatási területén a tankerületi központ által
fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben.
A Gyvt. 146. § (1) bekezdése szerint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A Gyvt. 151. §
(2f) bekezdése szerint, ha a 21/A. § (1) bekezdése szerinti gyermekétkeztetést (a gyermekek és a
tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon az óvodában és a
nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a déli meleg főétkezés, valamint tízórai és uzsonna
formájában két kisétkezés) a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.
Fenti rendelkezés alapján fogadta el a Képviselő-testület a szociális gondoskodás helyi szabályairól
1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ör.), melynek 3. melléklete határozza meg
az intézményi gyermekétkeztetés intézményi térítési díját.
A Gyvt. 151. § (3) bekezdése szerint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (1)
bekezdés a) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzat rendeletet alkot.
Az Szt. 115/A. § (1) bekezdése figyelembevételével – mely meghatározza azon ellátásokat, melyeket
térítésmentesen kell biztosítani – az önkormányzat az étkeztetés, a házi segítségnyújtás és az idősek
nappali ellátása tekintetében kell, hogy megállapítsa az intézményi térítési díjat.
Az Szt. 115. § (1) bekezdése értelmében az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe
tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg, melyet a fenntartó tárgyév április 1jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.
A három szolgáltatás vonatkozásában az intézményi térítési díj összegét az Ör. 3. melléklete tartalmazza. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm.
rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az intézményi 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.
Fentiek alapján Őrbottyán Város Önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására az előterjesztés 6. pontja szerint teszek javaslatot. A módosításra kerülő 3.
mellékletben csak a térítési díj összege módosul, a kedvezményre vonatkozó rendelkezések változatlanok maradnak.
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A rendelet három szövegcserés módosítást is tartalmaz, mely az alaprendelet stiláris és nyelvtani
hibáinak kijavítását célozza.
Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és fogadja el.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
–
–

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és ellátásokról
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdése
alapján
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Társadalmi hatása nincsen. Gazdasági, költségvetési hatása annyiban van, hogy a megállapított térítési díjak bevétel formájában megjelennek a költségvetésben, valamint a megállapított támogatások
és ellátások a kiadási oldalon jelennek meg.
Környezeti, egészségi következményei:
Környezeti, egészségi következményei nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendelet módosításának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincsen.
A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Törvényben előírt jogalkotási kötelezettség teljesítése.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti feltételek adottak.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
A rendelet-tervezetet az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
A rendelet-tervezetet a Humánügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
6. RENDELET-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a
szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1), 92. § (2) és 115. § (1) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) és 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1. §
(1) A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.)
a) 3. § (3) bekezdésben „az ellátás” szövegrész helyébe „a támogatás”,
b) 3. § (4) bekezdésében az „ellátások” szövegrész helyébe a „támogatások”,
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c) 14. § (1) bekezdésében az „aki” szövegrész helyébe az „és” szöveg lép.
(2) Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. §
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Őrbottyán, 2019. március …
1. melléklet a …/2019. (…) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet az 1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendelethez
Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 2019. április 1-től
Étkezés típusa
Tízórai
Ebéd
Uzsonna

Étkező
(gyermek)

Intézményi
térítési díj (Ft)

óvoda

70

iskola

75

óvoda

245

iskola

280

óvoda

70

iskola

75

Szociális étkeztetés intézményi térítési díja 2019. április 1-től:
Intézményi térítési díj:
Kiszállítás díja:

1 530 Ft/adag
305 Ft/cím

Személyi térítési díj megállapításakor figyelembe veendő kedvezmény:
Az igénybevevő személy
havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

Étkeztetési díj

Kiszállítási díj

kedvezmény mértéke

0-100 %-a között van

100%

100%

101-150 %-a között van

90%

90%

151-200 %-a között van

80%

80%

201-250 %-a között van

70%

70%

251-300 %-a között van

60%

60%

301-350 %-a között van

50%

50%

351-400 %-a között van

40%

40%

401-450 %-a között van

30%

30%

451-500 %-a között van

20%

20%

501-550 %-a között van

10%

10%

551 %-a felett van

0%

0%

Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 2019. április 1-től:
Személyi gondozás intézményi térítési díja:

3 445 Ft/óra
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Szociális segítés intézményi térítési díja:

3 445 Ft/óra

Személyi térítési díj megállapításakor figyelembe veendő kedvezmény:
Az igénybevevő személy havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

kedvezmény
mértéke

0-100 %-a között van

100%

101-150 %-a között van

60%

151-200 %-a között van

40%

201-250 %-a között van

20%

251 %-a felett van

0%

Idősek nappali ellátása intézményi térítési díja 2019. április 1-től:
Idősek nappali ellátása intézményi térítési díja:

1 330 Ft/nap

Személyi térítési díj megállapításakor 100 %-os kedvezmény illeti meg azt az igénybevevőt, aki jövedelemmel nem rendelkezik vagy havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1 000 %-a alatt van.”
Őrbottyán, 2019. március 11.
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