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Előterjesztés
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. március 23-i nyilvános, rendkívüli ülésére

Tárgy: A közoktatási és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

A közoktatási és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló
4/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet helyett új rendelet megalkotása szükséges a
következők szerint:
A közoktatási intézményi és szociális ellátások intézményi térítési díjának rendeletben
történő megállapítása és elfogadása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A személyi
térítési díjakat a képviselő-testület határozatban állapítja meg.
Jelen előterjesztéssel egy időben javaslom a tisztelt képviselő testültnek az étkezési
normaköltségek 5 %-kal történő megemelését. Az emelés 2015. április 1-jétől december 31ig 933.000,- Ft + ÁFA többletkiadással jár, amelynek fedezete az egyéb dologi kiadások
költségvetési soron rendelkezésre áll. Az összeg a szociális étkeztetés kivételével megtérül
az intézményi térítési díjakban.
1.) A gyermek étkeztetés intézményi díjának kiszámítása
A
gyermek
étkeztetés
intézményi
térítési
nyersanyagköltségének 1 ellátottra jutó napi összege
Intézményi térítési díj = nyersanyagköltség
Óvodai intézményi térítési díj = 313 Ft /adag
Iskolai ebéd intézményi térítési díj = 221 Ft/adag
Iskolai napközi intézményi térítési díj = 359 Ft/adag
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2.) Felnőtt étkezés intézményi térítési díjának kiszámítása
Felnőtt étkezés intézményi térítési díj = nettó önköltség / a 2015 évre tervezett élelmezési
adagok száma
7.987.670 Ft / 15.562 adag = 513 Ft/adag
3.) Szociális étkeztetés intézményi térítési díja
Az étkeztetés intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási
önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó
összegét.
Szociális étkeztetés intézményi térítési díj = szolgáltatási önköltség – a normatív állami
hozzájárulás egy egységre jutó összege.
Normatív állami hozzájárulás 1 egységre jutó összege = 1.937.600 Ft / 35 fő / 251 nap = 221
Ft/adag
Szociális Központban felmerülő költségek 1 főre jutó összege = 1.166.456 /35 fő / 251 nap =
133 Ft/adag
Szolgáltatási önköltség = felnőtt étkeztetési térítési díja + Szociális Központban felmerülő
költségek 1 főre jutó összege
Szolgáltatási önköltség = 513 + 133 = 646 Ft/adag
Szociális étkeztetés intézményi térítési díj = 646 - 221 = 425 Ft/adag
Az étkezést igénybe vevők részére kiállított számla az ÁFA-val növelt összeget tartalmazza.
4.) Szociális étkeztetés kiszállítási díja: 0 Ft/adag
5.) Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja
A házi segítségnyújtás gondozási óradíja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó
szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének egy ellátási órára
jutó összegét.
Házi segítségnyújtás intézményi térítési díj = (Önköltség – normatív állami hozzájárulás) 1
órára jutó összege
Önköltség (107052 COFOG szerint) =
Normatív állami hozzájárulás (1 főre) =
Különbözet

2.509.480 Ft
2.610.000 Ft
-100.000 Ft

A normatív állami hozzájárulás 2015. évben fedezetet nyújt a házi segítségnyújtásra, tehát
az intézményi térítési díj összege: 0 Ft/óra.
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6.) Nappali szociális ellátást nyújtó Idősek Klubja térítési díja (étkezés nélkül)
Az intézményi térítési díjat nappali ellátás esetén ellátási napra kell megállapítani, amely a
szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének egy ellátási napra
jutó összege.
Nappali szociális ellátás intézményi térítési díja = (Önköltség – normatív állami hozzájárulás)
1 napra jutó összege
Önköltség (102030) COFOG szerint =
Normatív állami hozzájárulás (18 főre) =
Különbség:

1.736.000 Ft
1.962.000 Ft
-226.000 Ft

Nappali szociális ellátás normatív támogatása fedezetet nyújt a feladat kiadásaira, így
az intézményi térítési díj 0 Ft/nap.
A díjak 2015. április 1-jei hatállyal a mellékelt rendelettervezet szerint alakulnának.
A jelenleg hatályos, a közoktatási és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjairól szóló 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet bevezető része a hatályon kívül
helyezett önkormányzati törvényre hivatkozik, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
értelmében azt módosítani nem lehet, ezért új rendelet megalkotása szükséges a csatolt
rendelettervezet szerint.

Előzetes hatásvizsgálati lap
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály: Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének …..
önkormányzati rendelete a közoktatási, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások térítési díjairól
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
1) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A rendelettervezet elfogadásával a
képviselő-testület meghatározza a személyes gondoskodásért fizetendő térítési
díjakat, amelyek ellenében az idős, fogyatékkal élő emberek ellátásáról és
étkeztetéséről gondoskodik, valamint meghatározza a gyermek és felnőtt étkezés
térítési díjait.
2) Környezeti következményei: Nem releváns.
3) Egészségi következményei: A rendelettervezetnek egészségügyi hatása nincs.
4) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Többlet adminisztratív terhet nem
jelent.
5) A jogszabály megalkotásának szükségessége: Magasabb rendű jogszabállyal
való összhang megteremtése, a nyersanyagnorma, a rezsiköltség és a fizetendő
étkezési térítési díj, valamint a szociális alapszolgáltatások díjainak felülvizsgálata.
6) A jogalkotás elmaradásának várható következményei: költségvetési hiány
keletkezése.
7) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel.
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Kérem a Képviselő-testület tagjait az előterjesztés megtárgyalására és a csatolt
rendelettervezet elfogadására!
Nyirád, 2015. március 16.
Tisztelettel:
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Tervezet
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……… önkormányzati rendelete
a közoktatási és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól
Hatályos: 2015. április 1.
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. §-ában kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Nyirád Község Önkormányzata által fenntartott közoktatási
intézményekre, valamint a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális
alapszolgáltatási formák közül:
a) a szociális étkeztetés,
b) a házi segítségnyújtás,
c) a nappali szociális ellátás
térítési díjaira.
2. § (1) A rendelet 1. melléklete rögzíti az önkormányzat fenntartásában működő napközi
otthonos óvodánál alkalmazott térítési díjakat az óvodai és az iskolai ellátottak, valamint a
felnőtt étkezők tekintetében.
(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
3. § (1) A rendelet 2. melléklete rögzíti az óvodai konyha által szolgáltatott étkezési térítési
díjakat, valamint a szociális intézményi térítési díjakat.
(2) A nappali szociális ellátás intézményi térítési díja megfizetéséhez az ellátást igénybe
vevők számára az önkormányzat 100 %-os kedvezményt nyújt.
(3) A rendelet 3. melléklete rögzíti a szociális étkezők által fizetendő térítési díj kategóriákat.
(4) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja a szolgáltatási
önköltség és a normatív állami hozzájárulás, illetve a feladatfinanszírozás egy főre jutó
összegének, támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a
szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési
támogatásának különbözete.
4. § (1) Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a közoktatási és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról szóló 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet.

Sarkadi-Nagy András
polgármester

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz – Nyirád, 2015. március 23.

Lovasi Erika
jegyző

6

1. melléklet
a ……. önkormányzati rendelethez
Gyermek és felnőtt étkezés térítési díjainak mértéke és összetétele

1.

2.
3.
4.
5.

A
Étkezési
forma

B
Nyersanyag
norma
(Ft)

Óvodai
étkezés
Iskolai ebéd
Iskolai
napközi
Felnőtt
étkezés

D
Nettó rezsi
költség
(Ft)

F
Teljes nettó
költség (Ft) *

G
Fizetendő
nettó térítési
díj(Ft)

313

312

380

313

221

220

265

221

359

261

435

359

257

256

513

513

A vendég étkeztetés térítési díja nettó 600 Ft.

2. melléklet
a …….. önkormányzati rendelethez
A szociális alapszolgáltatások térítési díjai
A

B

1.

Szociális alapszolgáltatások

Intézményi nettó térítési díj

2.

Szociális étkeztetés intézményi térítési díja

425 Ft/adag

3.

Szociális étkeztetés intézményi térítési díja
lakásra történő kiszállítással

425 Ft/adag

4.

Házi segítségnyújtás

5.

Nappali szociális ellátás intézményi térítési
díja (ÁFA mentes)
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3. melléklet
a ……….. önkormányzati rendelethez
A szociális étkezők által fizetendő térítési díjak kategóriái

A

B

1.

Jövedelemhatárok (Ft)

Fizetendő nettó térítési díjak összege (Ft)

2.

0 - 28.500

200

3.

28.501 - 57.000

300

4.

57.001 - 85.500

400

5.

85.501 felett

470
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