
1. napirendi pont 
 

Nyirád Község Önkormányzata  
Polgármester 

8454 Nyirád, Szabadság u. 3. 
Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 

e-mail: hivatal@nyirad.hu 
 
 
Ügyszám: 133-41/2017 
 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
Előkészítette: Lovasi Erika jegyző 

Puha Edina pénzügyi ügyintéző 
Molnárné Farkas Rita intézményvezető 

 
 
 

Előterjesztés 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. április 28-i nyilvános, rendkívüli ülésére 
 
 
 

Tárgy: A közoktatási és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 
díjairól szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása 
 
 
 
A közoktatási és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 
3/2015. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítása 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. 
 
Az önkormányzat lehetősét biztosít a szociális étkezést igénybe vevőknek az étel házhoz 
szállítására. Szociális étkeztetés kiszállítási díja: 100 Ft/adag, így a szociális étkeztetés 
intézményi térítési díja lakásra történő kiszállítással 640 Ft/adag. 
 
A rendelet 1. mellékletében szereplő fizetendő nettó térítési díj helyébe fizetendő bruttó 
térítési díj, 2. mellékletében szereplő intézményi nettó térítési díj helyébe intézményi bruttó 
térítési díj, és 3. mellékletében szereplő fizetendő nettó térítési díjak összege helyébe 
fizetendő bruttó térítési díjak összege lép.  
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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 szóló 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
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. 

 
 
 

Tervezet 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…… önkormányzati rendelete 

a közoktatási és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjairól szóló 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el: 
 
1. § Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közoktatási és személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 3/2015. (III.31.) önkormányzati 
rendelete 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, a 2. melléklete helyébe e rendelet 2. 
melléklete, a 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
. 
 
2. § Ez a rendelet 2017. május 8. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 Nagy Gábor  Lovasi Erika 
 polgármester  jegyző 
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1. melléklet  
a ….. önkormányzati rendelethez 

 
 

Gyermek és felnőtt étkezés térítési díjainak mértéke és összetétele 
 

 A B C D E 
1. Étkezési 

forma 
 

Nyersanyag 
norma 

(Ft) 

Nettó rezsi 
költség 

(Ft) 

Teljes nettó 
költség (Ft)  

Fizetendő 
bruttó térítési 

díj (Ft) 
2. Óvodai 

étkezés 335 362 697 400 

3. Iskolai ebéd 240 256 496 280 
4. Iskolai napközi 400 415 815 455 
5. Diétás óvodai 

étkezés 440 362 802 560 

6. Diétás iskolai 
ebéd 280 256 536 355 

7. Diétás iskolai 
napközi 480 415 895 610 

8. Felnőtt ebéd 257 255 512 650 
9. Vendég ebéd 257 297 554 775 

10. Vendég ebéd  
50 %-os adag 128,50 148,50 277 388 

 
 

2. melléklet  
a ….. önkormányzati rendelethez 

 
A szociális alapszolgáltatások térítési díjai 

 
 

 A B 
 

1. 
 

Szociális alapszolgáltatások 
 

 
Intézményi térítési díj 

 
2. 

 
Szociális étkeztetés intézményi térítési díja 
 

540 Ft/adag 

 
3. 

 
Szociális étkeztetés intézményi térítési díja 
lakásra történő kiszállítással 

640 Ft/adag 

 
4. 

 
Házi segítségnyújtás 0 Ft/óra 

 
5. 

 
Nappali szociális ellátás intézményi térítési 
díja  
 

0 Ft/nap 

 



4 
 

3. melléklet 
a ……… önkormányzati rendelethez 

 
 

A szociális étkezők által fizetendő térítési díjak kategóriái 
 

 A B 

1. Jövedelemhatárok (Ft) Fizetendő bruttó térítési díjak összege 
(Ft) 

2. 0 - 28.500 230 

3. 28.501 - 57.000 320 

4. 57.001 - 85.500 420 

5. 85.501 felett 540 

 
 
Javasolom, hogy a tisztelt Képviselő-testület a szállítási díj elfogadását. 
 
 
Kérem a Képviselő-testület tagjait az előterjesztés megtárgyalására, és a csatolt 
rendelettervezet elfogadására! 
 
 
Nyirád, 2017. április 24. 
 
 
   Tisztelettel: 
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