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1            ELŐTERJESZTÉS – 3.2. 
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete alapján 
 

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2022. július 28. 
A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület 
Az előterjesztést készítette: jegyző, aljegyző 
Előterjesztő: Heinczinger Balázs polgármester 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli 
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / minősített 
A szavazás módja: nyílt / titkos 

 
 

A tárgyalandó témakör: 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételük módjáról és az 

értük fizetendő térítési díjakról szóló 10/2018. (XII.1.) rendelet módosítása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
I. A Bölcsőde intézményegységének 
vonatkozásában, a gondozás tekintetében alkalmazandó intézményi térítési díj  
 
A Bölcsőde esetében a gondozás intézményi térítési díjának megállapítása során a Gyvt. és a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályait kell alkalmazni az alábbiak szerint.  
A Gyvt. 147. § (1)-(2) bekezdése és (4) bekezdése szerint a fenntartó megállapítja a bölcsődei 
ellátás intézményi térítési díját, amely a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló 
törvényben biztosított támogatás különbözete. A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat 
külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele 
történő foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozására), valamint a gyermekétkeztetésre 
vonatkozóan. A fenntartó az intézményi térítési díjat a kiszámított és külön jogszabály szerint 
dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. A Korm. rendelet 2. § (1) 
bekezdése értelmében a Gyvt. 147. §-ában foglaltak szerinti, szolgáltatási önköltség és normatív 
állami hozzájárulás különbözeteként számított intézményi térítési díjat akkor is dokumentálni kell, 
ha az ellátáshoz nyújtott saját hozzájárulás révén a fenntartó alacsonyabb intézményi térítési díjat 
határoz meg. A Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerint a bölcsődében alkalmazandó térítési 
díjat ellátási napra vetítve kell megállapítani a kerekítési szabály alkalmazásával. 
A Korm. rendelet 9. § szerint bölcsőde esetében a gyermek Gyvt. 147. § (2) bekezdés szerinti 
gondozására számított intézményi térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségével csökkentett 
szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás összegének különbözete. Az élelmezés 
nyersanyagköltségének meghatározásakor az általános forgalmi adóval növelt összeget kell 
figyelembe venni. Ha a bölcsődében a gondozásért külön nem kívánnak személyi térítési díjat 
megállapítani, az intézményi térítési díj összegét nullában kell meghatározni és írásban 
dokumentálni. 
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III. Az ÖNO intézmény vonatkozásában alkalmazandó intézményi térítési díjak 
 
A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátások térítési díját az Szt. 115. §-a, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. 
(II.17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: végrehajtási rendelet) 2. §-a értelmében az alábbiak 
szerint kell meghatározni. 
 
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 intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is 
szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös 
költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. 
 
Az Szt. 92. § (1) bekezdés b.) pontja értelmében önkormányzat által fenntartott intézmény 
esetében az önkormányzatnak kell rendeletében meghatároznia az intézményi térítési díjakat.  
 
Az intézményi térítési díjakat 2023. április 1-től mindenképpen emelt összegben kell alkalmazni, 
de javasoljuk azokat már az éves egyszeri korrekció lehetőségével élve 2022. szeptember 01.-től 
emelt összegben megállapítani, akár több lépcsős díjemelést alkalmazva. 
 
A végrehajtási rendelet 9. § (4) bekezdése alapján az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint 
differenciált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el vagy az igénybevétel helyére szállítják. A 
kiosztó helyen, illetve a lakáson történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza.  

Az étel helyben fogyasztásáért vagy elviteléért fizetendő személyi térítési díj a napi személyi 
térítési díj és az adott hónapban igénybe vett étkezési napok szorzata. Az étel kiszállítása esetén a 
személyi térítési díj a kiszállításra számított térítési díjnak és az adott hónapban kiszállítással 
igénybe vett étkezési napok szorzatának összegével növekszik (végrehajtási rendelet 9. § (5) 
bekezdés). 
 
A végrehajtási rendelet 13. § (1) bekezdése értelmében a házi segítségnyújtásban részesülő által 
havonta fizetendő személyi térítési díjat az óradíj és az adott hónapban a házi segítségnyújtás 
keretében elvégzett tevékenységekre fordított idő szorzata alapján kell kiszámítani. 
 
A végrehajtási rendelet 15.§ (1) bekezdés szerint nappali ellátás esetében az intézményi térítési 
díjat külön meg kell határozni 

a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, illetve 
b) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre.  

A b.) pont esetében a nappali ellátás térítési díja az étkezés költségével egészül ki. 
 
Az intézményi térítési díjak nettó összegben kerülnek meghatározásra azzal, hogy az 
önkormányzati rendeletbe bele kell foglalni, hogy az elfogadott intézményi térítési díjak általános 
forgalmi adót nem tartalmaznak. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy az előterjesztést és T. bizottság által javasolt díjakat tartalmazó rendelet 
tervezeteket támogatni szíveskedjenek! 
 
 
 
 



 3 

 
Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 

A rendelet-tervezet címe: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az 

igénybevételük módjáról és az értük fizetendő térítési díjakról szóló 

10/2018. (XII.1.) rendelet módosítása 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok előkészítőjének 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérnie a szabályozás várható következményeit. 

Önkormányzati rendelet esetében az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az önkormányzat 

képviselő-testületét kell tájékoztatni a rendelet elfogadását megelőzően. 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

A rendelet módosításának társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása van. A veszélyhelyzetben 

nem lehetett a Gondozási Központban és a Családi Bölcsődében alkalmazott díjtételeken emelni, 

mely jelentős terhet rótt az önkormányzatra. A térítési díjak emelése révén az önkormányzat 

nagyobb bevételhez fog jutni. 

 

Környezeti, egészségi hatása: 

A rendelet módosításának környezeti, egészségi hatása nincsen. 

 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 

A rendelet előkészítése a munkálatokban résztvevőknek különösebb adminisztratív terhet nem 

jelent. 

 

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a növekvő nyersanyagárak miatt további terhet ró 

az önkormányzatra a szociális- és gyermekétkeztetési feladat ellátása. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, és pénzügyi feltételek: 

A rendelet alkalmazásához a személyi, szervezeti, tárgyi feltételek biztosítottak. A pénzügyi 

feltételek biztosítottak. 
 
Fentiekre tekintettel javaslom a rendelet módosítását az előterjesztés mellékletét képező rendelet-
tervezet szerint. 
 
Nagymaros, 2022. július 26.          
 
         Heinczinger Balázs s.k. 

              polgármester 
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Rendelet-tervezet 

 
Nagymaros Város Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 
 __/2022. (VII. __.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételük módjáról és az 
értük fizetendő térítési díjakról szóló 10/2018. (XII.1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Nagymaros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92. § (1) bekezdés a) pontjában és 
(2) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1), (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, és Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában megállapított 
feladatkörében a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételük 
módjáról és az értük fizetendő térítési díjakról szóló 10/2018. (XII.1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételük módjáról és az 
értük fizetendő térítési díjakról szóló 10/2018. (XII.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 
helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételük módjáról és az 
értük fizetendő térítési díjakról szóló 10/2018. (XII.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 
helyébe a 2. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba. 
 
Nagymaros, 2022. július ___. 
 
 

Heinczinger Balázs        Eőryné dr. Mezei Orsolya 
 polgármester                  jegyző 

 
 
A rendeletet kihirdettem: 
Nagymaros, 2022. július ___. napján 
 

             Eőryné dr. Mezei Orsolya 
                         jegyző 
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1. melléklet a 10/2018. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez1 
 
A személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátásokért fizetendő intézményi 

térítési díjak 
 
1. Szociális étkeztetés (107051)         
 a) kiszállítás nélkül:                1.140 Ft/nap, 
 b) kiszállítással:                1.400 Ft/nap. 
 
2. Házi segítségnyújtás (107052)       800 Ft/óra. 
 
3. Nappali ellátás (idősek nappali ellátása, 102031) 
 a) étkezés nélkül:                 2.360 Ft/nap, 
 b) étkezéssel                  3.500 Ft/nap. 
 
4. Idősek Otthona (időskorúak tartós bentlakásos ellátása, 102023)           7 450 Ft/nap, 
            223 500 Ft/hónap. 
                  
 
 
                

                                                 
1 Módosította a ___/2022. (VII.___) rendelet 
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2. melléklet a 10/2018. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez2 
 
 

A Mosoly Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családi Bölcsőde Pitypang és Bóbita 
családi bölcsőde intézményi térítési díja ellátási naponként: 

 
 
a) étkezési nyersanyagköltség 495 Ft, térítési díj négyszeri étkezéssel     645 Ft/nap 

b) a gyermek gondozására vonatkozó intézményi térítési díj              5 000 Ft/nap 

                                                 
2 Módosította a ___/2022. (VII.___) rendelet 
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Végső előterjesztői indokolás 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése 
értelmében az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Erre figyelemmel az 
önkormányzati rendelet a térítési díjak összegét módosítja. 

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1) 
bekezdése rendelkezik arról, hogy a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának 
enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet alapján 
az Önkormányzatoknak 2022. július 1-jétől újból lehetőségük van díjat emelni azzal a kitétellel, 
hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a alapján: fizetési 
kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét 
növelő jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie, vagyis 
legkorábban szeptember 1-jei hatálybalépéssel lenne lehetőségünk díjemelésre. 

 


