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ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2023. január 31-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/223/2023. 

 

 

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. 

 

1./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szoc.tv.) 114.§ (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat 

kell fizetni. 

 

A Szoc. tv. 115.§ (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe 

tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési 

díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg.  

Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az 

intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.  

 

A szociális étkeztetés térítési díja 2022. július 1-jétől megemelésre került bruttó 850 Ft/adagra.  

 

2022. őszének folyamán a Dunaföldvár Család– és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási 

Központ intézményvezetője javaslatot tett az intézményi térítési díj bruttó 850 Ft/adagról bruttó 1 

225 Ft/adagra történő emelésére a vállalkozó díjemelése miatt. A térítési díj emelés 2022. november 

1-jétől hatályos. 

 

A vállalkozó díjemelése miatt az intézményvezető jelenlegi javasolja térítési mértékének emelését a 

szociális étkeztetés vonatkozásában bruttó 1445 Ft/adagra, diétás szociális étkezés esetében bruttó 

1430 Ft/adagra. 

 

Az intézményvezető nem javasolja a házi segítségnyújtás/ szociális segítés, az idősek nappali ellátása 

és az étkeztetés - a jövedelem a szociális vetítési alap 100 %-ig  - térítési díja rendeleti mértékének 

módosítását. 



2 

2./ 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. 

 

Magyar László Gimnázium és Szakiskola tanulói részére vásárolt élelmezés keretében biztosított a 

gyermekétkeztetés. 

 

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. 

 

A gyermekétkeztetés térítési díja 2022. szeptember 1-jei hatállyal, a Magyar László Gimnázium és 

Szakiskola tanulói részére vásárolt élelmezés térítési díja 2022. december 1. napjától módosult.  

 

2022. december 1-től a vásárolt étkezés beszerzési árának 2022. október 1-jétől történt emelkedése 

miatt jelenleg a térítési díj 530 Ft + Áfa. 

 

A vásárolt élelmezést biztosító vállalkozás az előterjesztés mellékletét képező levelében 2023. 

február 01. napjától ismételt emelést jelentett be, amely alapján javaslatunk szerint 2023. március 01. 

napjától 600 Ft + Áfa lenne a térítési díj. 

 

A jelen előterjesztés alapjául szolgál az intézményvezetők előterjesztés mellékletét képező 

javaslata. 

 

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. 

 

3./ Tanyagondnoki szolgálat és egyéb rendelkezések módosítása szükséges ellenőrzés alapján. A 

módosítás alábbi szabályozási köröket érinti: 

a) intézményvezető jogosult a megállapodás megkötésére, 

b) díjfizetésre kötelezettek körének meghatározása, 

c) tanyagondnoki szolgálat ellátási területének, közvetlen és közvetett szolgáltatásainak 

meghatározása,  

d) a térítési díj elengedés és csökkentés módját és  

e) az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait. 

  

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és rendelet-tervezetben, határozati javaslatában 

foglaltak és a térítési díj emelés elfogadását. 

 

Dunaföldvár, 2023. január 20.                   
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 Horváth Zsolt sk.  

                                                                                                            polgármester 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testület a szolgáltatási önköltséget megvizsgálva, 

az intézményvezető javaslatát elfogadva úgy döntött, hogy a házi segítségnyújtás, az idősek nappali 

ellátása és az étkeztetés - a jövedelem a szociális vetítési alap 100 %-ig - térítési díjának a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról szóló 

10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet szerinti térítési díj mértékét nem módosítja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Erről értesül: 

1. Dunaföldvár Család– és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 

2. Aljegyző 
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Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 3.) 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. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és a szociális 

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

felhatalmazás alapján a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. 

(IX.28.) önkormányzati rendelet alapján az Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság, Pénzügyi 

Ellenőrző 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 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„(2) A szociális alapszolgáltatások, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokat az Önkormányzat az e célból létrehozott intézmények útján nyújtja. 

Az ellátás biztosítása iránti kérelmet az ellátást nyújtó intézmény vezetőjénél kell benyújtani az Szt., 

a Gyvt. és azok végrehajtási rendeleteiben meghatározott formában, és a vonatkozó jogszabályokban 

meghatározott módon. Az ellátás jogszerű igénybevételét az intézmény vezetőjének intézkedése 

alapozza meg, aki jogosult a megállapodás megkötésére is. A szolgáltatás megkötött megállapodás 

alapján vehető igénybe, kivéve a külön eljárás nélküli ellátás esetét.” 

2. § 

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

szóló 10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki: 

„(9) Személyi térítési díj fizetésére kötelezettek a szociális étkezést, és segítségnyújtás esetében 

szociális segítést igénybe vevők jövedelem vizsgálat alapján.” 

3. § 

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

szóló 10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

„(1) A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételére Dunaföldvár Város alábbi külterületi címen 

bejelentett lakóhellyel rendelkezők jogosultak: Alsó Öreghegy, Alsó tó, Anna hegy, Antal hegy, 

Baróta puszta,Diós,Előszállási út 81 és 86 tól végig, Felső Fok, Felső Homokerdő, Gyula hegy, Itató, , 

Kéri út 79 és 26-tól, Közép Homokerdő 8-tól-16-ig és 15-től végig,20-tól végig , Külsőbölcskei út, 

11-től végig és 20-tól végig, Külső Kéri út, Külső Téglaház 7-től végig, Matild major, Mozsola, 

Munkácsi Mihály utca, Paksi utca 127- től végig, Pentelei út 178-tól végig, Nagyhegy, Piripócs, 

Sárgaház, Sas utca, Somos hegy, Szent Kristóf utca, Szt. László hegy, Tamankó, Vágóhíd utca 12-től 

végig és 33-tól végig, Vasúti őrház, Vilmos puszta. 
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(2) A tanyagondnoki szolgáltatás keretében térítésmentesen ellátandó közvetlen- alapfeladatnak 

minősülő - és közvetett szolgáltatások az alábbiak: 

a) a közreműködés 

aa) az étkeztetésben, 

ab) a házi segítségnyújtásban, 

ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában; 

b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így 

ba) a háziorvosi rendelésre szállítás, 

bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, 

bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása; 

c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így 

ca) az óvodába, iskolába szállítás, 

cb) az egyéb gyermekszállítás. 

d) az ételszállítás önkormányzati intézménybe, 

e) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, f) a falugondnoki szolgálat 

működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.” 

4. § 

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

szóló 10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„(7) Térítés díjat – a házi segítségnyújtás kivételével - a tárgyhónap 10. napjáig kell megfizetni. A 

térítési díj csökkentéséről vagy elengedéséről erre irányuló írásbeli kérelem esetén a polgármester 

dönt mérlegelve a kérelmező szociális, jövedelmi, és a fennálló rendkívüli élethelyzetét- különös 

tekintettel a 8. §-ban meghatározott rendkívüli élethelyzetekre.” 

5. § 

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

szóló 10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

7. § 

(1) Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodás valamennyi 

intézményi ellátás esetén tartalmazza a jogszabályokban meghatározottakon felül 

a) a panasztételi és az érdekképviseleti jog gyakorlásának részletes tartalmi és eljárási szabályait, 

és 

b) az intézményi jogviszony megszűnése, illetve megszüntetése esetén annak jogszabály szerinti 

módját, eljárási és jogorvoslati szabályait. 

(2) Az ellátott intézményi jogviszonya megszűnik: 

a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 

b) az ellátottnak, illetve törvényes képviselőjének a jogviszony megszüntetésére vonatkozó 

bejelentésével, 

c) az ellátott halálával. 

d) az ellátott az ellátást egy éven túl nem veszi igénybe. 

e) ha jogszabályi, vagy a Fenntartói rendelkezésben vagy jogszabályban meghatározott 

jogosultság feltételei nem állnak fenn, illetve az ellátottat egészségügyi állapota miatt más 

típusú intézményi ellátást igényel, 
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f) ha az ellátott a házirendet sorozatosan vagy súlyosan megsérti, amelynek esetei a házirendben 

szabályozottak. 

g) ha a térítési díj fizetésére kötelezett fizetési kötelmének hat hónapon keresztül nem tesz eleget, 

vagy ezen időszak alatt két havi hátraléka keletkezik. 

(3) Amennyiben az ellátást igénylő (vagy törvényes képviselője) az intézményvezető intézkedésével 

nem ért egyet úgy annak kézhezvételétől számított nyolc napon belül panasztétellel élhet a 

Fenntartónál. A Fenntartó intézkedése ellen a kézhezvételt követő harminc napon belül a Bírósághoz 

lehet fordulni jogorvoslatért. 

(4) A megállapodás felmondásának ideje tizenöt munkanap. Ha a jogosultság jogszabályváltozás 

miatt szűnik meg, alapszolgáltatás esetén a megállapodást a jogszabályban megjelölt időtartamon 

belül is fel lehet mondani. 

(5) Az intézményi jogviszony megszűnésekor a felek egymással elszámolnak, mely kiterjed: 

a) a fizetendő személyi térítési díjakra, 

b) az intézmény tárgyi eszközeiben - szándékosan - okozott károkra, vagy az elszámolási 

kötelezettséggel átvett tárgyak hiányaira, c) minden olyan dologra, mely - az intézmény humán 

jellegével összeegyeztethetően - az intézményi jogviszony megszűntetéséhez okszerűen 

kapcsolódik.” 

6. § 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési 

díjakról szóló 10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési 

díjakról szóló 10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 

7. § 

Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba, és 2023. március 6-án hatályát veszti. 

 

 

Horváth Zsolt 

polgármester 

dr. Boldoczki Krisztina 

jegyző 
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1. melléklet a 3/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelethez 

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

díjakról szóló 10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.3. pontja helyébe a következő 

pont lép: 

„1.1.3. jövedelem szva.100%-a felett 1140.- Ft/adag+ÁFA ” 

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

díjakról szóló 10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2.3. pontja helyébe a következő 

pont lép: 

„1.2.3. jövedelem szva.100%-a felett 1125 Ft/adag +ÁFA” 

 

 

2. melléklet a 3/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelethez 

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

díjakról szóló 10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 5. pont helyébe a következő pont 

lép: 

„5. A gimnáziumban és szakiskolában diákétkeztetés (vásárolt): Ebéd 600.- Ft / adag + Áfa 
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Általános indokolás 

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. 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

Megállapodás megkötésével, az intézményi ellátás igénylésével kapcsolatos szabályok 

kiegészítése. 

A 2. §-hoz  

Díjfizetésre kötelezettek körének szabályozása. 

A 3. §-hoz és a 4. §-hoz  

A tanyagondnoki szolgálat ellátási területének, közvetlen és közvetett szolgáltatásainak 

meghatározása. 

  

Az 5. §-hoz  

A térítési díj csökkentés és elengedés szabályaival került kiegészítésre a rendelet. 

A 6. §-hoz  

Az intézményi ellátás megszüntetésének eseteit és módjait szabályoztuk. 

A 7. §-hoz  
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A rendelet-tervezet a jogszabály hatályba lépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. 

  

Az 1. melléklethez és a 2. melléklethez  

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

díjakat. 

 

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  

…./2023.(….) 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. Szabályozási hiányosságok 

kiküszöbölése. 

 

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.  

 

 




















