Marcali Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Tel.: 85/501-000

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2009. (II. 20.) 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 melléklet helyébe e rendelet 2. számú
melléklete lép.
3. §
(1) E rendelet a (2) bekezdés szerinti eltéréssel a
kihirdetés napján lép hatályba.
(2) E rendelet 2. § szakasza 2009. március 1-jén lép
hatályba.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az
intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII. 15.)
számú rendelet módosításáról szóló 1/2009. (I. 23.)
számú rendelet hatályát veszti.
Dr. Sütő László s.k.
polgármester

Bödőné Dr. Molnár Irén s.k.
jegyző
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1. számú melléklet a 7/2009. (II. 20.) számú rendelethez
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/ Vacsora/
Ft
Ft
80
71
85

Napi
összes
330
340
415

530
530
550

180

245

227

652

530

206

275

230

711

530

Városi Kórház Rendelőintézet
II. Csecsemő
392/élelmezési nap
I. Ellátottak
550 Ft/élelmezési nap
III. Alkalmazottak 522/élelmezési nap*
Belgyógyászat
Invazív Sebészeti Mátrix o. műtőkkel
Csecsemő és Gyermekgyógyászati o.
*ebből ebéd: 240 Ft
Aneszteziológia és Intenzív Terápiás Betegellátó Egység
Krónikus o.
Ápolási o.
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2. számú melléklet a 7/2009. (II. 20.) számú rendelethez
A személyes gondoskodást nyújtó intézmények térítési díjai
(a kerekítés szabályait figyelembe véve történik a térítési díj megállapítása)
Étkeztetés
Elbírálási szempont

Elvitel/helyben fogyasztás
esetén
Ft/adag

Kiszállítással
Ft/adag

210

310

270

370

345

445

A Szoctv. 119/C. §
alapján megállapított egy
főre eső jövedelem nem
haladja meg a
mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb
összegének 150 %- át
A Szoctv. 119/C. §
alapján megállapított egy
főre eső jövedelem eléri
a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb
összegének 150%- át, de
nem haladja meg annak
a 300%-át
A Szoctv. 119/C. §
alapján megállapított egy
főre eső jövedelem
meghaladja a mindenkori
öregségi nyugdíj
legkisebb összegének
300%-át

Házi segítségnyújtás
Elbírálási szempont
A Szoctv. 119/C. § alapján megállapított egy főre eső
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 150%A Szoctv. 119/C. § alapján megállapított egy főre eső
jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 150%- át, vagy akinek ellátását a
Szoctv. 63. § (8) bekezdése alapján átmeneti jelleggel végzik

Házi gondozás díja (Ft/óra)
10

60

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Elbírálási szempont
Szociálisan rászorult személy
Szociálisan nem rászorult személy

Havi díj Ft/hó
térítésmentes
3.500
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Támogató szolgáltatás
Szociálisan rászorult személy
Személyi segítés óradíja
Speciális szállítási szolgáltatás km díja

Ellátás díja
165 Ft
40 Ft

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

400 Ft
55 Ft
Nappali ellátás

Ellátási forma
Napközbeni tartózkodás
Napközbeni tartózkodás és étkezés

Ellátás díja (Ft/nap)
20
360
Idősek Otthona

Elbírálási szempont
A Szoctv. 119/C. § alapján
megállapított egy főre eső
jövedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 150%- át
A Szoctv. 119/C. § alapján
megállapított egy főre eső
jövedelem meghaladja a
mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 150%át, vagy akinek ellátását a
Szoctv. 68/B. § (1) bekezdése
alapján azonnal és átmeneti
jelleggel végzik

Napi térítési díj (Ft/nap)

Havi térítési díj (Ft/hó)

2. 485

74. 520

2. 715

81. 390

Idősek Gondozóháza
Elbírálási szempont
Átmeneti ellátási igény esetén

Napi térítési díj (Ft/nap)
2. 715

Havi térítési díj (Ft/hó)
81. 390

Házi gyermekfelügyelet
Házi gyermekfelügyelet díja
390 Ft/ óra
A házi gyermekfelügyelet igénybevételéért fizetendő személyi térítési díj –függetlenül az
ellátásban részesülő gyermekek számától- nem haladhatja meg a Gyvt-ben foglalt 15%-os,
illetve 20%-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.
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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 díja

150 Ft/ óra
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Marcali Város Önkormányzatának
Jegyzője
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

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

Ügyiratszám: 4591/1/2009
Ügyintéző: Pápainé Dr. Káplár Orsolya
Marcali Város Képviselőtestületének
az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII. 15.) számú rendelet
módosításáról szóló
7/2009. (II. 20.) számú rendeletének
INDOKOLÁSA
Az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII.15.) sz. rendelet (a továbbiakban: alaprendelet) az alábbi okok
miatt került módosításra.
Az alaprendelet 1. számú mellékletében a Városi Kórház a korábbi módosítás alkalmával nem kérte az
ellátottak, csecsemők és alkalmazottak napi étkezési térítési díjának módosítását, csak a nyersanyagnormáét. Ezt
a hiányosságot kívánjuk most orvosolni, a mellékletben megjelölve a térítési díjak napi összegét. Indokolt
továbbá az 1. számú melléklet módosítása a Városi Kórház osztályai elnevezésének megváltozása miatt. A
módosító rendelet melléklete a Városi Kórház érvényes működési engedélyében szereplő struktúrát tükrözi.
Az alaprendelet 2. számú mellékletének módosítása – a támogató szolgáltatás térítési díjainak kivételével – a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 115. § (9)
bekezdésében meghatározottak alapján indokolt. Eszerint az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a
szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások egy szolgáltatási egységre számított értéke, amelyet az előző év
adatai alapján a tárgyév március elsejéig kell megállapítani.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 147. §-149. § szakaszai alapján a személyes
gondoskodást nyújtó gyerekjóléti ellátásokért szintén térítési díjat kell fizetni. Az alapellátások körébe tartozó
szolgáltatások közül csak az étkezésért állapítható meg térítési díj (pl.: bölcsőde, lásd a módosító rendelet 1.
számú melléklete). Az egyéb ellátások esetében a Gyvt. meghatározza az intézményi és a személyi térítési díj
megállapításának módját (pl. házi gyermekfelügyelet).
A térítési díjak megállapításához mellékeljük a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ vezetőjének
számításait és szóbeli indokolását.
Marcali 2009. február 11.
Bödőné Dr. Molnár Irén s.k.
jegyző

