
Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i 

testületi ülésére 

 

Tisztelt Képviselők! 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátás szabályairól szóló többször módosított 1993. évi 

III. törvény 115. (1) bekezdése alapján 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. Az előző időszakhoz képest 

változás, hogy immár a szociális étkezéshez kapcsolódó támogatás összegét nem kell levonni 

az önköltségből.  

 

A személyi térítési díj csak akkor tér el az intézményitől, ha az önkormányzat a fizetendő díjat 

úgy csökkenti, hogy hozzájárul. A 2015. évben állam által biztosított normatíva összege 

változatlanul (immár több éve) 55.360,- Ft/fő egy évre. Itt 251 nappal kell számolni, így egy 

napra 220,- Ft támogatási összeg jut.  

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) 

kormányrendelet 9. § (4) bekezdése alapján az étkeztetés térítési díja differenciált aszerint, 

hogy az ételt helyben fogyasztják el vagy az igénybevétel helyére szállítják. A lakáson történő 

étkeztetés térítési díja így a kiszállítás költségét is tartalmazza, vagyis magasabb. Ha az étel 

lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért 

fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani. 

 

 A szociális étkeztetés rezsiköltségét Vaszar Község Önkormányzata állapítja meg, amelynek 

összege bruttó 565,- Ft. Ez a 2013. évhez képest 10 %-kal emelkedett. Nettó költsége 444,- Ft. 

 

A szociális étkeztetés térítési díját csökkenti a költségvetési törvényben biztosított normatíva. 

 

A szociális étkezés esetében a kiszállítással kapcsolatos költségek a 2014. évi tényadatok 

figyelembe vételével az alábbiak: 

 

Bérköltség, járulék 

 (1 fő 1 órás bére) 242.888,- 

Üzemanyagktg. 113.051,- 

Összesen 355.939,- 

Kisszállítás  

(3608 adaggal 

számolva) 

126,- 

 

A kiszállítás költségénél lehetőség van arra, hogy az önkormányzat ennél alacsonyabb 

költséget határozzon meg. Javaslom ezért, 93- Ft+ÁFA figyelembe vételét a térítési díj 

megállapításánál, azonos mértékben a tavalyival. 

 

 

Szociális étkezők vonatkozásában a jogszabályi előírások figyelembe vételével kiszámított 

térítési díj: 
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 Tér díj kiszám.  

Vaszari önköltségi 

ár (nettó) + 

kiszállítás költsége  

444+93  

összesen: 637,  

Támogatás  (-) 220,-  

Normatívával 

csökkentett összeg 

317,-   

Nettó térítési díj 317,-  

Bruttótérítési díj 

(kerekítve) 

405,-   

 

Látható, hogy a térítési díj nőtt az előző évhez képest, azonban ezen növekedés teljes 

mértékben a beszerzési önköltség növekedését tükrözi. Önkormányzatunknál más típusú 

önköltség nem jelentkezik. A kiszállítás önköltségénél is évek óta a tényleges helyett jóval 

kevesebb díj kerül felszámításra, hogy az igénybe vevők terhei ne emelkedjenek. 

 

 

Fentiek alapján az előterjesztésben meghatározott térítési díj megállapítását javaslom a 

képviselőknek. 

 

Gecse, 2015. március 18. 

 

 

     Istenes Gyula polgármester 
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Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2015.(III..) önkormányzati 

rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési 

díjáról 

 

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(1) a) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt 

felhatalmazás alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési 

díjáról a következőket rendeli el: 

1. § Szociális étkeztetés:  

(1) Étkeztetés intézményi térítési díja(mely a mindenkor hatályos ÁFÁ-t 

tartalmazza):                                               405,-    Ft/nap/fő 

 

2. § (1) Ez a rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba. 

(2)  A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Gecse Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési 

díjáról szóló 7/2008.(V.23.), 7/2010.(II.11.), 8/2011.(III.30.) önkormányzati rendelete. 

 

 Istenes Gyula Pfilfné Bagics Judit  

 polgármester jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 2015. március  

 

  Pfilfné Bagics Judit 

  jegyző 

 

  

Általános indokolás 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § Az 

intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Ezen kötelezettségnek 

eleget téve kerül sor a térítési díjak felülvizsgálatára. 

 

Részletes indokolás 

 

1. § A térítési díjat rögzíti. 

2. § (1) Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

(2) Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz. 
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HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 

továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:  

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 

részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 

következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a 

helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.  

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell:  
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen  

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,  

ab) környezeti és egészségi következményeit,  

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint  

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és  

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket”.  

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel 

kapcsolatos eljárási szabályokról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) 

foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az 

alábbiak szerint összegezhetők:  

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása:  

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:  
A Tervezetnek társadalmi hatása, hogy a térítési díj változás az étkezést igénybe vevőket is 

érinti, mivel emelést tartalmaz. Ez azonban elengedhetetlen a nyersanyag árak és a 

rezsiköltség változása miatt. Az önkormányzat feladatai ellátásához elmaradhatatlan, hogy a 

tényleges árak a valós kiadásokat fedezzék.  

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:  
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.  

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:  
A Tervezet új adminisztratív terhet nem jelent. 

 b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei:  
A rendelet megalkotásának szükségességét az határozza meg, hogy szociális igazgatásról és 

szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 115. §-a alapján a térítési díjak felülvizsgálatát 

április 1-jéig meg kell tenni.  

A Tervezet megalkotásának elmaradása az önkormányzatot hátrányos helyzetbe hozza, mivel 

a beszedett térítési díjak nem biztosítják a szolgáltatás fenntartásának hosszú távú lehetőségét.  

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek:  
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 

szervezeti, tárgyi feltételt nem igényel.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselőket a rendelet-tervezet elfogadására. 

 

Gecse, 2015. március 20. 

 

 

 

 Istenes Gyula 

 polgármester 


