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

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2012. (II. 17.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Marcali Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói
hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (10)
bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 147. § (1)-(4) bekezdésében, 148. § (2) bekezdésében, 161/E. §-ában, 162. § (5)
bekezdésében, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 7. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII.15.)
önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. §
A rendelet célja, hogy meghatározza a nevelési-oktatási, egészségügyi intézmények, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások és gyermekjóléti alapellátások napi személyi térítési díjának alapjául
szolgáló intézményi térítési díjakat, rendelkezzen ezek beszedéséről.”
2. §
A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési
díjának mértékét a 2. melléklet tartalmazza.”
3. §
A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
4. §
(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. március 1-jén lép hatályba.
(2) Jelen § (3) bekezdésben meghatározott rendelkezések 2012. április 1-jén lépnek hatályba.
(3) A Rendelet 2. mellékletében a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó térítési díjakat szabályozó
rendelkezések helyébe az alábbi szöveg lép:
INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ
MEGNEVEZÉSE

FT

Szociálisan rászorult személy
Ellátási nap
Ellátási hónap

20
600
Szociálisan nem rászorult személy

Ellátási nap

115
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Ellátási hónap

3.450

(4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 5. § (3) bekezdése.
(5) E rendelet 2012. április 2-án hatályát veszti.

Dr. Sütő László s.k.
polgármester

Bödőné Dr. Molnár Irén s.k.
jegyző
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Melléklet a 10/2012. (II. 17.) számú rendelethez
„2. melléklet a 32/2000. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK TÉRÍTÉSI DÍJAI
(a kerekítés szabályait figyelembe véve történik a térítési díj megállapítása)

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAI
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ
MEGNEVEZÉSE

FT

Napi díj az étel elvitele/ helyben
fogyasztása esetén

540

Napi díja az étel kiszállítása esetén

630

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ
MEGNEVEZÉSE

Gondozási óradíj

FT
80

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ

FT

MEGNEVEZÉSE

Szociálisan rászorult személy
Szociálisan nem rászorult személy
Szociálisan rászorult személy/
ellátási nap
Szociálisan nem rászorult személy/
ellátási nap

0 Ft
3.500.-Ft
0 Ft
117.-Ft

TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS
INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ
MEGNEVEZÉSE

FT

Szociálisan rászorult személy
Személyi segítés
Szolgálati óradíj

80
Szociálisan rászorult személy
Szállító szolgáltatás
Szállítási kilométer díj
100
Szociálisan nem rászorult személy
Személyi segítés
Szolgálati óradíj
400
Szociálisan nem rászorult személy
Személyi segítés
Szállítási kilométer díj
115
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NAPPALI ELLÁTÁS
INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ

FT

MEGNEVEZÉSE

Ellátási
nap
tartózkodás)

(napközbeni

0

IDŐSEK OTTHONA
INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ

FT

MEGNEVEZÉSE

Ellátási nap
Ellátási hónap

3.070
92.140
Önköltség

Ellátási nap
Ellátási hónap

5.020
150.650

IDŐSEK GONDOZÓHÁZA
INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ

FT

MEGNEVEZÉSE

Ellátási nap
Ellátási hónap

3.070
92.140
Önköltség

Ellátási nap
Ellátási hónap

5.020
150.650

GYERMEKNEVELÉST SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ
MEGNEVEZÉSE

Játszócsoport igénybevétele/fő/első
óra
Játszócsoport igénybevétele első
órán túl /fő/ óra

FT
500
300

GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA
BÖLCSŐDEI GONDOZÁSI DÍJ
INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ
MEGNEVEZÉSE

Ellátási nap
Ellátási hónap

FT
0
0

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: 3509/1/2012.
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
10/2012. (II. 17.) önkormányzati rendeletének

INDOKOLÁSA
Tisztelt Képviselőtestület!
Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII.15.)
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítását részben a hatályos rendelet hiányosságai,
részben az intézményi térítési díj összegének változásai indokolják.
A Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ, amely keretében a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások és a gyermekjóléti alapellátások igénybevételére lehetőség van, elkészítette az intézményi térítési díj
módosítására vonatkozó javaslatát. A módosítás eredményeképpen az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a
támogató szolgáltatás esetében emelkedik az intézményi térítési díj összege és a támogató szolgáltatás szállító
szolgáltatását szociális rászorultsági alapon igénybevevőknek az esetében – az eddigi nullával szemben –
megállapításra kerül intézményi térítési díj. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás díjaira vonatkozó
változásokat – az egyéb módosító rendelkezésekkel ellentétben – 2012. április 1-i hatállyal javasoljuk életbe
léptetni.
A módosítás másik indoka az, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben (Gyvt.) a gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó térítési díj szabályok megváltoztak. A
bölcsődei ellátás esetében a gyermekétkeztetésen túl a fenntartónak a gyermekek gondozására, nevelésére,
nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra is meg kell határoznia intézményi térítési díjat, ezt írásban
dokumentálni kell, de az így kiszámolt díjnál alacsonyabb összegben, akár nullában is meghatározhatja az
intézményi térítési díjat. Ez utóbbi a fenntartó javaslata a jelen módosításban.
Marcali, 2012. február 13.
Bödőné Dr. Molnár Irén s.k.
jegyző

