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

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2011. (II. 25.) számú
RENDELETE
az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII. 15.) számú
rendeletének módosításáról

Marcali Város Képviselőtestületének az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII. 15.) számú rendelete
(továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosul:
1.§
A Rendelet 1. és 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. és 2. számú melléklete lép.
2.§
(1) Jelen rendelet 1. számú melléklete a kihirdetés napján lép hatályba, azzal, hogy a GYÉK 2000 Kft. által
meghatározott tízórai és uzsonna díjakat 2011. február 16-tól kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet 2. számú melléklete 2011. március 1-jén lép hatályba.
(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000.
(XII. 15.) számú rendelet módosításáról szóló 9/2010. (II. 19.) számú, valamint az intézményi térítési díjakról
szóló 32/2000. (XII. 15.) számú rendelet módosításáról szóló 3/2011 (I. 21.) számú rendelet.

Dr. Sütő László s.k.
polgármester

Bödőné Dr. Molnár Irén s.k.
jegyző
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1. sz. melléklet a 14/2011. (II. 25.) számú rendelethez
„1. számú melléklet a 32/2000. (XII.15.) sz. rendelethez
A gyermekélelmezési és fekvőbeteg ellátási intézmények térítési díjai 2011. évre
Gyermekek, ifjak napi háromszori étkezése,
ellátott gyermek, tanuló 2011. évre

ebédet
igénybevevő
felnőtt

INTÉZMÉNY
REGGELI
(FT)

TÍZÓRAI
(FT)

EBÉD
(FT)

UZSONNA
(FT)

BÖLCSŐDE

72

155

72

299

472

ÓVODA

64

182

64

310

472

76,8

222,4

76,8

376

504

GYÉK 2000.
ÁLT ISK. TAN.

BERZSENYI D.
GIMN.
SZÉCHENYI ZS.
SZAKISK.

VACSORA
(FT)

NAPI
ÖSSZES

150

222

190

562

472

184

248

208

640

472

VÁROSI KÓRHÁZ RENDELŐINTÉZET
I. ELLÁTOTTAK

440,-Ft / élelmezési nap

II. CSECSEMŐ

313,6,-Ft/ élelmezési nap

III. ALKALMAZOTTAK

456,-Ft/ élelmezési nap*
*ebből ebéd 209,6 – Ft/ élelmezési nap

Az árak az Áfát nem tartalmazzák.
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1. sz. melléklet a 14/2011. (II. 25.) számú rendelethez
„2. számú melléklet a 32/2000. (XII.15.) sz. rendelethez
A személyes gondoskodást nyújtó intézmények térítési díjai
(a kerekítés szabályait figyelembe véve történik a térítési díj megállapítása)

Szociális Étkeztetés 2011.
Kedvezmény

Ellátási díja (Ft/adag)
elvitellel

Ellátási díja (Ft/adag)
kiszállítással

Intézményi térítési díj

0%

530,- Ft

610,- Ft

ÖNYM1 100%-ig 28.500-ig

70 %

160,- Ft

185,- Ft

28.501 – 42.750-ig

55 %

240,- Ft

275,- Ft

42.751 – 57.000-ig

40 %

320,- Ft

370,- Ft

57.001-85.500
Egyedülállók esetén:
57.001-99.750

25 %

400,- Ft

460,- Ft

Házi segítségnyújtás
Ellátási forma
Házi segítségnyújtás díja (Ft / óra)

Ellátási díja (Ft/óra)
60.- Ft

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

Havi díj Ft/hó
térítésmentes
3.500.-Ft

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Elbírálási szempont
Szociálisan rászorult személy/ellátási nap
Szociálisan nem rászorult személy/ellátási nap

Ellátás díja (Ft/nap)
0 Ft
117.-Ft

Támogató szolgáltatás
Szociálisan rászorult személy
Személyi segítés szolgálati óradíja/fő
Szállítás díja/Km
Szociálisan nem rászorult személy
Személyi segítés szolgálati óradíja/fő

1

Ellátás díja
60.-Ft
0.-Ft

400.-Ft

ÖNYM= öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, 2011-ben is 28.500.- Ft/hó
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Szállítás díja/Km

60.-Ft

Nappali ellátás I.-II. Klub
Ellátási forma
Napközbeni tartózkodás ellátási nap/fő

Ellátás díja (Ft/nap)
0.- Ft

Idősek Otthona és Gondozóháza
Ellátási forma
Igénybevétel díja ellátási napokra/fő
Igénybevétel díja ellátási hónapra/fő

Ellátás díja
3 070.- Ft
92.140- Ft

Gyermeknevelést segítő szolgáltatások
Ellátási forma
Játszócsoport igénybevétele/fő/ első óra
Első órán túli további igénybevétel/fő/óra

Ellátás díja
500.- Ft
300. Ft

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.
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Marcali Város Önkormányzatának
Jegyzője
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Ügyiratszám: 3281/1/2011.
Ügyintéző: Pápainé dr. Káplár Orsolya Csilla
Tel.: 85/501-018
Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének
az intézményi térítési díjakról szóló
32/2000. (XII. 15.) számú rendeletének módosításáról szóló
14/2011. (II. 25.) számú rendeletének

INDOKOLÁSA

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII.15.)
számú rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) több okból kell módosítani.

Az 1. számú melléklethez
Az intézményi étkezési térítési díjakról a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény rendelkezik országos szinten. Marcali város közintézményeiben az egyes intézmények étkezési
térítési díjait az intézményi térítési díjakról szóló 32/200 (XIII.15.) számú helyi rendelet I. számú melléklete
tartalmazza.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 21-i ülésén a módosított étkezési térítési
díjakat azzal a kitétellel fogadta el, hogy 2011. február 16-tól az önkormányzat a tízórait és az uzsonnát
intézményei számára nem kívánja igénybe venni a GYÉK 2000 Kft-től.
Időközben a GYÉK 2000 Kft. a hatályos megállapodásban foglaltaktól eltérő ajánlatot nyújtott be Marcali Város
Önkormányzata felé, melyben lemond a rezsi költségek emeléséről és a szállítási díjról. Amennyiben a
megváltozott feltételeket a képviselőtestület elfogadja, abban az esetben a tanulók részére – a GYÉK 2000 Kft.től – a továbbiakban is biztosított a tízórai és az uzsonna.
A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg szükséges a mellékletet legutóbb módosító 3/2011. (I.21.) számú
rendelet hatályon kívül helyezése.
A 2. számú melléklethez
A Rendelet 2. számú mellékletében a személyes gondoskodást nyújtó intézmények térítési díjai változnának
részben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) 2011. január 1-jétől
történő módosítása, részben pedig az intézményvezető jogszabályokon és igénybevételen alapuló javaslata
figyelembe vételével.
A szociális étkeztetés intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és
a tárgyévi normatív hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét. Az összeget ellátási napokra kell
megállapítani, differenciálni kell aszerint, hogy a főzőhelyen fogyasztják vagy kiszállítják.
Az intézményi térítési díjat egységesen 530.- Ft/adagos összegben javasolja meghatározni az intézményvezető.
Tekintettel az Szt. azon rendelkezésére, hogy az ellátott vagy a helyette a térítési díjat megfizető személy írásban
vállalhatja az intézményi térítési díj megfizetését, amely esetben az ellátott személy jövedelemvizsgálatát nem
kell elvégezni. Indokolatlan lenne tehát számukra a külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál
alacsonyabb összegben megállapítani az intézményi térítési díjat, és ezáltal kedvezményt biztosítani.
A szociális étkeztetés személyi térítési díjai megállapításánál az Szt. szabályai alapján a képviselő-testület által
megállapítható normatív kedvezményként 25%, 40%, 55% és 70%-os kedvezményeket javasol az
intézményvezető tekintettel az ellátott havi nettó jövedelmére. A mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 100%-át el nem érő havi nettó jövedelemmel rendelkező ellátott
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70%-os, a nyugdíjminimum 100% és 150% közötti havi nettó jövedelemmel rendelkező 55%-os, a
nyugdíjminimum 150% és 200% közötti havi nettó jövedelemmel rendelkező 40%-os, míg a nyugdíjminimum
200% és 300%, illetve egyedül élő esetén 200% és 350% közötti havi nettó jövedelemmel rendelkező 25%- os
normatív kedvezményre lenne jogosult a módosítás értelmében. A szociális étkeztetés esetében az intézményi
térítési díj összege 43%-os emelést mutat. A normatív kedvezmények alkalmazásával a személyi térítési díjak
azonban mérsékeltebb emelést mutatnak.
A házi segítségnyújtás gondozási óradíja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a
normatív hozzájárulás különbségének az egy ellátási órára jutó összegét. Az intézményi térítési díj összegét
fentiek szerint 60.- Ft/ órában javasolja az intézményvezető megállapítani, ez a díj a tavalyhoz képest
változatlan.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén az intézményi térítési díj nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó
szolgáltatási önköltség és a finanszírozási szerződésben meghatározott egy ellátottra jutó állami hozzájárulás
különbségének egy napra jutó összegét. A tavalyi díjakhoz képest mind a szociálisan nem rászorult, és rászorult
személyek esetében is változatlan összegben javasoljuk elfogadni.
A támogató szolgáltatás intézményi térítési díja az egy feladategységre jutó szolgáltatási önköltség és a
finanszírozási szerződésben meghatározott egy feladatmutatóra jutó állami hozzájárulás különbsége alapján
megállapított támogató szolgálati óradíjból ás szállítási kilométerdíjból áll. A szociálisan rászorult személy
esetében a személyi segítés óradíja 60.- Ft, míg a szállítási kilométerdíj 0.- Ft. Szociálisan nem rászorult személy
esetén a személyi segítés óradíja 400. – Ft, a szállítási kilométerdíj pedig 60.- Ft. Mindez a tavalyi díjakhoz
képest nem változna.
Nappali ellátás esetén továbbra sem kellene díjat fizetni a napközbeni tartózkodásért. Amennyiben étkeztetést is
igénybe vesz az ellátott, akkor a szociális étkeztetés szabályai szerinti térítési díjat kell fizessen.
Az Idősek Otthona és Gondozóháza esetében az intézményi térítési díj napi összege 3.070.- Ft-ra nőne a tavalyi
2.930.- Ft-hoz képest, amely 4, 5%-os emelés, a havi térítési díj pedig 4, 6%-kal, 92.140.- Ft-ra emelkedne. Az
intézményvezető tájékoztatása szerint az emelt összeget az ellátottak közül kevesen tudják megfizetni –
tekintettel az ellátottak jövedelmi helyzetére, de ennek ellenére indokoltnak tartja az emelést a fenntartási
költségek figyelembe vételével.
A gyermeknevelést segítő szolgáltatások között a játszócsoport igénybevétele esetén az első és a további ott
töltött órák díját határozza meg a módosítás, amely 500.- Ft/óra, majd a második órától kezdődően 300.- Ft/óra.
Változást jelent az, hogy a második órától eltérő összegű óradíjat tartalmaz a módosítás, a tavalyi egységes 150.Ft/ óra összeghez képest pedig jelentős emelkedést mutat ez az összeg.
A helyettes szülői ellátás intézményi térítési díjában változás nem történt.
A Rendelet 2. számú mellékletét az ellátottak értesítése és a számítások megkönnyítése végett 2011. március 1jén javasoljuk hatályba léptetni.
Marcali, 2011. február 17.
Bödőné Dr. Molnár Irén s.k.
jegyző

