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ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2022. június 28-ai ülésére  

 

Tárgy:  A személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételéről, az 

intézményi térítési díjakról szóló 

10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

Előadó:   Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     dr. Révész Judit aljegyző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezte:   Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,- 

       Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság 

       Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi  

       Bizottság 
Ügyiratszám:       DFV/2367-1/2022 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról 

szóló 10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza a személyes 

gondoskodást nyújtó alap és szakosított szociális ellátásokat, valamint a szociális ellátások és 

étkeztetések intézményi térítési díjainak (a továbbiakban együttesen: térítési díjak) mértékét. 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc.tv.) 

és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 

Gyvt.) szabályai szerint a térítési díjakat a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. 

 

A térítési díjak emelésére 2020. április 1-jei hatállyal került sor. Azonban az alábbi jogszabályi 

rendelkezésekre tekintettel a Rendeletben meghatározott térítési díjak emelésére nem volt lehetőség. 

 

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges 

gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII.18.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 

alapján a helyi önkormányzat,valamint a helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv, 

nonprofit szervezet, egyéb szervezet, a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő 

gazdasági társaság,  a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság 

által alapított gazdasági társaság, a képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására 

szerződéssel rendelkező, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet az által 

nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal 

való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban 

együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak az e rendelet hatálybalépését 

megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése 8. 

pontja értelmében helyi közügynek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 

helyi önkormányzati feladatnak minősülnek gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, tehát, ezen 

díjakra is kiterjed a lentebb hivatkozott Átmeneti tv. hatálya.  

 

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: 

Átmeneti tv.) 147.§ (1) bekezdése alapján a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő 

hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálybalépésének napjától (2020. december 19.) 2022. június 

30. napjáig – többek között - az önkormányzat, költségvetési szerve által nyújtott szolgáltatásért, végzett 
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tevékenységéért megállapított díjat, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő 

díjat, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) mértékét nem emelheti. 

 

A Korm. rendelet és az Átmeneti tv. rendelkezései alapján a 2021. évben térítési díj emelés nem történt, 

illetve 2022. évben 2022. június 30. napjáig sem lehet a térítési díjat megemelni, annak ellenére, hogy 

drasztikus élelmiszer áremelkedés történt az elmúlt 2 évben. 

 

A jelen ismereteink szerint fenti rendelkezések 2022. június 30. napjáig vannak érvényben. 

 

Amennyiben a fenti határidő lejárta előtt nem ad ki a Kormány ezzel ellentétes Korm. rendeletet, 

akkor 2022. július 01. napjától emelhetőek az intézményi térítési díjak. 

 

A Szoc. tv. és a Gyvt. meghatározza, hogy a térítési díjak mértéke nem szolgáltatás önköltségét. 

 

Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek az általuk végzett szolgáltatásokhoz 

2022. évre elvégezték az önköltségszámításukat, amely a térítési díjak megállapítását alapozzák meg. 

 

A jelen előterjesztés alapjául szolgál az intézményvezetők előterjesztés mellékletét képező javaslata. 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: 

Gyvt.) 21. § (1) bekezdése szerint természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő 

gyermekétkeztetést kell biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett 

gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője, illetve az Szt. 

hatálya alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmény vezetője kérelmére 

a)a bölcsődében, 

b) az óvodában, 

c)a nyári napközis otthonban, 

d) az általános és középiskolai kollégiumban, az itt szervezett externátusi ellátásban, 

e) az  általános  iskolai  és -ha  önkormányzati  rendelet  kivételével  jogszabály  másképpen  nem 

rendelkezik -a középfokú iskolai menzai ellátás keretében, 

f) a fogyatékos gyermekek,  tanulók  nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos 

gyermekek számára nappali ellátást  nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali 

intézményében [az a)-f) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: intézményi gyermekétkeztetés], 

g) a 21/C. §-ban foglaltak szerint a bölcsőde és az óvoda zárva tartása, valamint az iskolában az Nktv. 

30. § (1) bekezdése szerinti nyári szünet és az Nktv. 30. § (4) bekezdése szerinti tanítási szünetek 

időtartama alatt (a továbbiakban együtt: szünidei gyermekétkeztetés). 

 

A Rendelet 2. melléklete határozza meg a gyermekétkeztetés intézményi térítési díját. 

 

A Rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározott térítési díjakat az 1 és 2 forintos címletű érmék 

bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 

rendelkezései szerinti kerekítés szabályainak figyelembe vételével szükséges megállapítani. 

A Rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározott térítési díjak nettó összegben kerültek 

meghatározásra. 
 

A Napsugár Idősek Otthona ellátási szerződés útján Magyar Máltai Szeretetszolgálat általi működtetése 

miatt a rendelet 3.§ (2) bekezdését is módosítani szükséges. 

 

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és rendelet-tervezetben foglelt térítési díj emelés 

elfogadását. 

 

Dunaföldvár, 2022. június 16.                   

 Horváth Zsolt sk.  

                                                                                                                     polgármester 
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Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

    /2022. (VI.   .) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,  

az intézményi térítési díjakról szóló 

10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában, 

valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 

29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 19/2022. (IX.28.) önkormányzati rendelet alapján az Ügyrendi-

, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság és az Oktatási-, Kulturális, Egészségügyi,- Szociális, 

Ifjúsági és Sport Bizottság véleményének kikérésével következőket rendeli el: 

 

1. § 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési 

díjakról szóló 10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (2) 

bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„(2) A szociális szakosított ellátás körébe tartozó idősek otthona ellátást az Önkormányzat 

ellátási szerződéssel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, mint feladatellátó útján nyújtja.” 

2.§ 

A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

3. § 

A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép. 

 

4. § 

(1)  Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. július 1-jén lép hatályba és 

hatályba lépését követő 5. napon hatályát veszti 

(2)  A 3. § 2022. szeptember 1-jén lép hatályba és 2022. szeptember 3. napján hatályát 

veszti. 

 

Dunaföldvár, 2022. június 28. 

 

 

 

                                Horváth Zsolt                      dr. Boldoczki Krisztina  

                                 polgármester                              jegyző 

 

 

 

               

 

 

 

1. melléklet a ../2022.(..) önkormányzati rendelethez 
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1. melléklet a 10/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez 

 

Személyes gondoskodást nyújtó alap és szakosított szociális ellátások 

intézményi térítési díjai 

 

 

1. Étkeztetés 

1.1. Az étkezés térítési díj: 

 1.1.1. jövedelem nélkül:      0 Ft/adag 

 1.1.2. jövedelem az öregségi nyugdíjminimum  

 (a továbbiakban: önym.) 100%-ig     140.- Ft/adag  

 1.1.3. jövedelem önym.100%-a felett    670 Ft/adag  

 

1.2. Diétás étkezés 

A diétás étkezési térítési díj: 

 1.2.1. jövedelem nélkül:      0.- Ft/adag 

 1.2.2. jövedelem az önym.100%-ig     140.- Ft/adag  

 1.2.3. jövedelem önym.100%-a felett    670.- Ft/adag  

 1.2.4. a kiszállítás díja:       70.- Ft/ adag 

 

Az étkezési térítési díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 

 

2. Házi segítségnyújtás – ÁFA mentes - 

 

2.1. személyi gondozás megállapodással rendelkezőknek  0.- Ft/óra 

 2.2. szociális segítés megállapodással rendelkezőknek  500.- Ft/alkalom  

 

3. Nappali ellátás (idősek részére) 

3.1. Intézményi térítési díj 

       csak ott tartózkodás esetén      0.- Ft/nap 

3.2 Intézményi térítési díj ellátást igénybevevőknek 

 3.2.1. alapszolgáltatás igénybevételével    0.- Ft/nap 

 3.2.2. Étkezés 

  3.2.2.1. Jövedelem az önym.100%-ig   140.- Ft/adag+ÁFA 

  3.2.2.2. Jövedelem önym.100%-a felett   670.- Ft/adag+ÁFA 
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2. melléklet a ../2022.(..) önkormányzati rendelethez 

 

2. melléklet a 10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez 

 

 

I. A gyermekintézményi/ felnőtt étkeztetés intézményi térítési díjának mértéke 

1. Bölcsődében:  

 1.1. Reggeli    95.- Ft/ adag+Áfa 

 1.2. Tízórai     75.- Ft/adag +Áfa 

 1.3.  Ebéd      205.- Ft/ adag + Áfa 

 1.4. Uzsonna:     100.- Ft/ adag+Áfa      

 1.5.  Egész napra:    475.- Ft /fő/ nap + Áfa 

 1.6.  Gondozási díj:             0.- Ft /fő/ nap  

 

2. Óvodában:                                                               

         2.1. tízórai     115.- Ft / adag + Áfa          

         2.2. ebéd       260.- Ft /adag + Áfa              

         2.3. uzsonna        110.- Ft /adag  +Áfa       

         2.4. Egész napra    485.- Ft/fő/nap + Áfa     

 

3. Általános iskolában - alsó tagozat:   

3.1. Tízórai       130- Ft /adag + Áfa         

3.2. Ebéd                                            295.- Ft/adag + Áfa         

3.3. Uzsonna:                135.- Ft/adag + Áfa         

            3.4. Egész napra                                560- Ft /fő/nap +Áfa    

 

4. Általános iskolában – felső tagozat:  

 4.1 Ebéd     360.- Ft/adag + Áfa         

 

5. A gimnáziumban és szakiskolában diákétkeztetés (vásárolt): 

 5.1. Ebéd               435.- Ft / adag + Áfa 

 
6. Felnőtt étkezés: 

 6.1. Ebéd                         810.- Ft/ adag  + Áfa 

 

II. Diétás gyermekintézményi étkeztetés intézményi térítési díjának mértéke 

 

1. Bölcsődében:  

 1.1. Reggeli    185.- Ft/ adag+Áfa 

 1.2. Tízórai     75.- Ft/adag +Áfa 

 1.3.  Ebéd      205.- Ft/ adag + Áfa 

 1.4. Uzsonna:     210.- Ft/ adag+Áfa      

 1.5.  Egész napra:    675.- Ft /fő/ nap + Áfa 

 1.6.  Gondozási díj:             0.- Ft /fő/ nap  

 

2. Óvodában:                                                               
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         2.1. tízórai     215.- Ft / adag + Áfa          

         2.2. ebéd       260.- Ft /adag + Áfa              

         2.3. uzsonna        120.- Ft /adag  +Áfa       

         2.4. Egész napra    595.- Ft/fő/nap + Áfa     

 

3. Általános iskolában - alsó tagozat:   

3.1. Tízórai       245- Ft /adag + Áfa         

3.2. Ebéd                                            300.- Ft/adag + Áfa         

3.3. Uzsonna:                145.- Ft/adag + Áfa         

            3.4. Egész napra                                690- Ft /fő/nap +Áfa    

 

4. Általános iskolában – felső tagozat:  

 4.1 Ebéd     370.- Ft/adag + Áfa         

 

 

 

  



7 

 

 

H a t á s v i z s g á l a t i    l a p 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,  

az intézményi térítési díjakról szóló 

10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  

…./2022.(….) önkormányzati rendeletéhez 

 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

 

I. Várható társadalmi hatások 

A díjemelés hatására várható, hogy a szociális rászorultságuk ellenére többen nem veszik 

igénybe a szociális alapszolgáltatásokat. 

 

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 

Az intézményi működési bevétel várhatóan szinten marad. A megemelt térítési díjak az ellátás, 

szolgáltatás nyújtásához szükséges önkormányzat hozzájárulást csökkentik. 

 

III. Várható környezeti hatások 

       A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 

 

IV. Várható egészségügyi következmények 

       A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs. 

 

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

       A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a 

díjváltozásról ki kell értesíteni az érintetetteket. 

 

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei. Amennyiben az önkormányzat nem emeli meg a térítési díjakat, akkor a 

nyersanyag norma és a térítési díj különbözetét az önkormányzatnak kell finanszírozni. 

 

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek  

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket.  

 

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival 

egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá 

tartozó jogszabályi tervezetek közé.  
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ÁLTALÁNOS INDOKLÁS 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,  

az intézményi térítési díjakról szóló 

10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  

…./2022.(….) önkormányzati rendeletéhez 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § (1) bekezdése szerint 

a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja 

azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást 

szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az 

indokolás közzétételéről. 

 

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés szerint feladatkörében eljárva a helyi önkormányzati 

törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben 

kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8. és 8a. pontjai alapján az önkormányzat köteles biztosítani a gyermekjóléti 

szolgáltatásokat és ellátásokat, valamint a szociális szolgáltatásokat és ellátásokat. 

 

A rendelete-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi 

CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 3. §-át, mely szerint: 

„Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási 

szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet 

indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az 

Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján 

nem lehet ellentétes.” 

 

Figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglalt 

szabályokat, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a hivatkozott 

rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet. 

 

A rendelet-tervezet részletes indokolása: 

 

1. § 

A Napsugár Idősek Otthona ellátási szerződés útján Magyar Máltai Szeretetszolgálat általi 

működtetése miatt a rendelet 3.§ (2) bekezdését is módosítani szükséges. 

 

2-3.§ 

A rendelet-tervezet tartalmazza az előterjesztés szerinti javaslat alapján az emelt nettó térítési 

díjakat.  

 

4. § 

A rendelet-tervezet a jogszabály hatályba lépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. 

 

 

 

 


















