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ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2022.november 22-ei 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; Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
Ügyiratszám:       DFV/2367-7/2022 

 

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

 

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

Gyvt.) 146. § (1) bekezdése értelmében a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. 

 

A Gyvt. 147.§ (3) bekezdése szerint a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a 

tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal 

korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.  

A Gyvt. 147.§ (4) bekezdése szerint a fenntartó az intézményi térítési díjat a Gyvt. 147 (1) bekezdés 

szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is 

meghatározhatja. 

 

A Gyvt. meghatározza, hogy a térítési díjak mértéke nem haladhatja meg a nyersanyag normát. 

 

A gyermekétkeztetés térítési díja 2022. szeptember 1-jei hatállyal módosult. A Belügyminisztériumtól 

kért állásfoglalás alapján a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. 

törvény (a továbbiakban: Átmeneti tv.) 147.§-ában és a Gyvt. 147.§-ában foglaltakra, valamint a háborús 

helyzet okozta infláció hatásaira tekintettel elfogadható, hogy a fenntartó a tilalommal érintett időszakot 

követően megállapított intézményi térítési díjat a tárgyév során még egyszer módosítsa. 

 

Magyar László Gimnázium és Szakiskola tanulói részére vásárolt élelmezés keretében 

biztosított a gyermekétkeztetés.  

2022. október 1-től a vásárolt étkezés beszerzési ára a mellékelt tájékoztató szerint 

változott- a tényleges térítési díjhoz képest jelentős emelés történt. 
 

A Rendelet 2. melléklet I. 5. pontja határozza meg a Magyar László Gimnázium és Szakiskola 

tanulói részére vásárolt élelmezés keretében biztosított étkeztetés intézményi térítési díját. 

Jelenleg bruttó 550.- Ft a térítési díj. 
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A nyersanyag normát figyelembe véve a gimnáziumban és szakiskolában diákétkeztetés-ebéd 

(vásárolt élelmezés) térítési díját 530.- Ft / adag + Áfa összegben szükséges megállapítani. 

 

 

A Rendelet 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 mellékletében meghatározott térítési díjak nettó összegben kerültek 

meghatározásra. 
 

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

elfogadását. 

 

Dunaföldvár, 2022. november10.                   

 Horváth Zsolt sk.  

                                                                                                                     polgármester 
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Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

    /2022. (XI.   .) 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. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 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 

19/2020. (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) 2. melléklet I. 

5. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„5. A gimnáziumban és szakiskolában diákétkeztetés (vásárolt): 

 5.1. Ebéd               530.- Ft / adag + Áfa” 

 

2.§ 

 

 (1)  Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba és hatályba lépését követő 5. napon 

hatályát veszti 

 

Dunaföldvár, 2022. november 22. 

 

 

 

                                Horváth Zsolt                      dr. Boldoczki Krisztina  

                                 polgármester                              jegyző 
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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 lesz étkezés lemondás. 

 

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 érintetteket. 

 

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

díjat.  

 

2. § 

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

 

 

 

 

 


