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Képviselőtestülete
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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2009. (I. 23.) számú
RENDELETE
az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000.
(XII. 15.) számú rendelet
módosításáról
1.§
Az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII.
15.) számú rendelet (a továbbiakban Rendelet) 3. §
(1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet
helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
2. §
A Rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott 2.
számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú
melléklete lép.
3. §
(1) E rendelet a (2) bekezdés szerinti eltéréssel
2009. február 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet 2. § szakasza a kihirdetés napján
hatályba lép.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az
intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII. 15.)
számú rendelet módosításáról szóló 1/2008. (I. 25.)
számú rendelet, valamint az intézményi térítési
díjakról szóló 32/2000. (XII. 15.) számú rendelet
módosításáról szóló 7/2008. (II. 29.) számú
rendelet 2. § (4) bekezdésének „a Rendelet 2.
mellékletének helyébe az e rendelet 1. számú
melléklete lép, egyúttal” szövegrésze hatályát
veszti.
Dr. Sütő László s.k.
polgármester

Bödőné Dr. Molnár Irén s.k.
jegyző
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1. számú melléklet az 1/2009. (I. 23.) sz. rendelethez
1. számú melléklet
a gyermekélelmezési és fekvőbeteg ellátási intézmények térítési díjai 2009. évre

Gyermekek, ifjak napi háromszori étkezése,
ellátott gyermek, tanuló 2009. évre
ebédet
igénybevevő
felnőtt

Intézmény
Reggeli/
Ft
Bölcsőde
Óvoda
GYÉK 2000.
ált isk. tan.
Berzsenyi D.
Gimn.
Széchenyi Zs.
Szakisk.

Tízórai/
Ft
80
71
85

Ebéd/
Ft
170
198
245

Uzsonna/
Ft
80
71
85

Vacsora/
Ft

Napi
összes
330
340
415

530
530
550

180

245

227

652

530

206

275

230

711

530

Városi Kórház Rendelőintézet
I. Ellátottak 472/élelmezési nap
Belgyógyászat
Szül-nögy. o.
Sebészeti o.
Gyermek o.
Intenzív o.
Krónikus I-II.
Hepatológia

II. Csecsemő
III. Alkalmazottak

362/élelmezési nap
425/élelmezési nap*

*ebből ebéd: 240 Ft
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2. sz. melléklet az 1/2009. (I. 23.) sz. rendelethez
2. számú melléklet
A személyes gondoskodást nyújtó intézmények térítési díjai
(a kerekítés szabályait figyelembe véve történik a térítési díj megállapítása)
Étkeztetés
Ellátottak

Elbírálási szempont

Elvitel/helyben
fogyasztás esetén
Ft/adag

Kiszállítással

290 Ft

365 Ft

250 Ft

325 Ft

290 Ft

365 Ft

355 Ft

435 Ft

2007. december 31-én
ellátásban részesülők
2008. január elseje után
ellátásban részesülők

2008. január 1-jét követően
ellátásban részesülők

2008. január 1-jét követően
ellátásban részesülők

akinek jövedelme a
mindenkori legkisebb
öregségi nyugdíj
összegének 150%-át nem
haladja meg
akinek jövedelme a
mindenkori legkisebb
öregségi nyugdíj
összegének 150 és 300%-a
között van
szociálisan rászorult
akiknek a jövedelme a
mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb
összegének 300%-át
meghaladja
Házi segítségnyújtás

Ellátottak
2007. december 31-én ellátásban
részesülők
2008. január elseje után ellátásban
részesülők

Elbírálási szempont
szociálisan rászorult
akinek jövedelme a mindenkori
legkisebb öregségi nyugdíj
összegének 150%-át nem haladja
meg
akinek jövedelme a mindenkori
legkisebb öregségi nyugdíj
összegének 150%-át meghaladja

Házi gondozási óradíj
350 Ft
0 Ft

425 Ft
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A személyes gondoskodást nyújtó intézmények térítési díjai
(a kerekítés szabályait figyelembe véve történik a térítési díj megállapítása)
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Szociálisan rászorult személy
Havi díja

2.260 Ft

Szociálisan nem rászorult személy
Havi díja

3.500 Ft
Támogató szolgáltatás

Szociálisan rászorult személy
Személyi segítés óradíja
Speciális szállítási szolgáltatás km díja

165 Ft
40 Ft

Szociálisan nem rászorult személy
Személyi segítés óradíja
Speciális szállítási szolgáltatás km díja

400 Ft
55 Ft
Nappali ellátás

Napközbeni tartózkodás díja
Étkezés díja
Napközbeni tartózkodás és étkezés díja

80 Ft/nap
190 Ft/adag
265 Ft
Idősek Otthona és Gondozóháza

2007. december 31-én ellátásban részesülő
Intézményi térítési díj naponta
Intézményi térítési díj havonta

2.445 Ft
73.280 Ft

2008. január 1-től új igénylő esetén, akinek jövedelme
az öregségi nyugdíjminimum 150%-át nem haladja
meg
Intézményi térítési díj naponta
Intézményi térítési díj havonta

2.205 Ft
66.200 Ft

2008. január 1-től új igénylő esetén, akinek jövedelme
az öregségi nyugdíjminimum 150%-át meghaladja
Intézményi térítési díj naponta
Intézményi térítési díj havonta

2.445 Ft
73.280 Ft
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A személyes gondoskodást nyújtó intézmények térítési díjai
(a kerekítés szabályait figyelembe véve történik a térítési díj megállapítása)
Házi gyermekfelügyelet
Házi gyermekfelügyelet óradíja
390 Ft
A házi gyermekfelügyelet igénybevételéért fizetendő személyi térítési díj –függetlenül az ellátásban részesülő
gyermekek számától- nem haladhatja meg a Gyvt-ben foglalt 15%-os, illetve 205-os mértéket.
Ha a családban egyidejűleg több gyermek részesül házi gyermekfelügyeletben, a második és minden további
gyermek után fizetendő térítési díj összege az egy gyermek után fizetendő személyi térítési díj.
Helyettes szülői ellátás
A havi intézményi térítési díj gyermekenként az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120%-a (ha a gyermek
súlyos beilleszkedési, magatartási vagy tanulási zavarban szenved, tartósan beteg, illetve fogyatékos, az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 140%-a) (nevelési díj), továbbá gyermekenként az éves nevelési díj 25%-ának egy
hónapra eső része (ellátmány), valamint gyermekenként a minimálbér 20%-a (helyettes szülői díj).
A napi intézményi térítési összege a havi térítési díj egy harmincad része, függetlenül az adott hónap naptári
napjainak számától.
Gyermeknevelést segítő szolgáltatások
Játszócsoport alkalmankénti díja

250 Ft
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Marcali Város Önkormányzatának
Jegyzője
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

Tel.: 85/501-000
Fax: 85/501-055

Ügyiratszám: 170/6/2009.
Ügyintéző: Pápainé Dr. Káplár Orsolya
Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az intézményi térítési díjakról szóló
32/2000. (XII. 15.) számú rendelet módosításáról szóló
1/2009. (I. 23.) számú rendeletének
INDOKOLÁSA
Tisztelt Képviselőtestület!
Az étkezési térítési díjakról a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
rendelkezik.
A Képviselőtestület elé benyújtott rendeletmódosítás 1. számú melléklete tartalmazza azt a javaslatot, amelyet
előzetes egyeztető tárgyaláson az étkezést szolgáltató intézmények készítettek. A nyersanyagnorma
kidolgozásakor figyelembe vették a vendéglátó termékek előállításának feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 10.)
GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendeletet és annak mellékleteit.
A gyermekétkeztetésben 2009. évre az emelés átlagosan 6,8 %, az ebédet igénybe vevő felnőttek részére 10,4 %os lesz. Az új étkezési térítési díjakat 2009. február 1-jei határidővel javasoljuk bevezetni.
A korábban kialakított egységes állásfoglalás alapján az ebédet igénybe vevő felnőttek esetében az iskolákban
egységesen kerül megállapításra a térítési díj, ezért a gazdasági vezetőkkel történt egyeztetést követően az 530.forintos térítési díj került elfogadásra.
A Képviselő-testület intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII. 15.) számú rendeletének második számú
melléklete a személyes gondoskodást nyújtó intézmények térítési díjairól szól. A mellékletet a támogató
szolgáltatás vonatkozásában indokolt módosítani, mert a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 86. § (3) bekezdése alapján 2009. január elsejétől a támogató
szolgáltatás nem kötelező önkormányzati feladat.
A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.30.) Korm.
rendelet alapján pedig a központi költségvetés vissza nem térítendő támogatást csak nyertes pályázat alapján
nyújt a szolgáltatóknak. Az említett pályázatot a támogató szolgáltatás esetében megnyertük, ezért a pályázat
alapján kötött finanszírozási szerződés, továbbá a 340/2008. (XII.30.) Korm. rendelettel módosított 29/1993.
(II.17.) Korm. rendelet 14/A. § (1)-(2) bekezdése alapján a szociálisan rászorult igénybevevőknek a mellékletben
meghatározott térítési díjat (támogató szolgálati óradíj+ szállítási kilométerdíj) kell fizetnie. A szociálisan nem
rászorult személyek részére a térítési díj az Szt. 116. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján került
megállapításra, és nem változott a tavalyi díjakhoz képest. A támogató szolgáltatás térítési díjának módosítását
javasoljuk a rendelet kihirdetése napján hatályba léptetni.
Marcali, 2009. január 19.

Bödőné Dr. Molnár Irén s.k.
jegyző

