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1. BEVEZETÉS 

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény támaszkodott a 

korábbi önkormányzati szabályozásra. Az új Alaptörvény által meghatározott, a korábbiaktól 

jelentősen eltérő államszervezeti felépítés átalakította az önkormányzatok és az 

államigazgatás egymáshoz való viszonyát. Csak a legfontosabbakat kiemelve: a 

kormányhivatal szerepe megerősödött, a korábbi törvényességi ellenőrzést egy erős 

beavatkozási lehetőségeket biztosító törvényességi felügyelet váltotta fel. 

 

A Mötv. átalakította az önkormányzati feladatok rendszerét, az új törvényben hangsúlyosabbá 

válik a kötelező feladata ellátása. Az új törvény feltételekhez köti az önként vállalt és átvállalt 

feladatok biztosítását. Mindezeken túl, az új szabályozás megnyitja a széles körű államosítás 

lehetőségét, nemcsak a feladatok rendszerének átalakításával, hanem azzal is, hogy az 

önkormányzati vagyont a nemzeti vagyon részeként határozza meg – egyébként az 

Alaptörvénnyel összhangban. Az új önkormányzati törvény az önkormányzaton belüli 

viszonyrendszert is bizonyos mértékben átalakította: a polgármestereket erősítette a 

képviselő-testülettel és a jegyzővel szemben is.  

 

2013. évben szintén megváltoztak az önkormányzatok gazdálkodási folyamatai, szervezeti 

rendszerei. 

 

A helyi önkormányzás feladatainak újrastrukturálása mellett az önkormányzati gazdálkodás 

feltételei és módjai is megváltoztak. Szigorúbb gazdálkodási szabályok, forrás-struktúra 

megváltoztatás, kötöttebb finanszírozás, szigorodó külsőforrások bevonási lehetőségei léptek 

életbe. Az új feltételek mellett is biztosítandó közszolgáltatások megfelelő színvonalú 

ellátásának alapja a pénzügyi gazdálkodást megalapozó, stabil alapokra épülő költségvetés. 
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2. A SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATA, A FENNTARTHATÓSÁG 

BIZTOSÍTÁSA  

 

A bevezetésben foglaltakat is  figyelembe véve jelen dokumentum célja, hogy ismertesse és 

bemutassa a "Szervezetfejlesztés Gyömrőn”  tárgyú, ÁROP-3.A.2-2013-2013-0027. azonosító 

projektet érintő a vonatkozó rendelkezések felülvizsgálatát a fenntarthatóság érdekében.  

 

Ennek során a dokumentum felsorolja a szervezet működését szabályozó önkormányzati 

rendeletek, határozatok, utasítások és mellékleteik felülvizsgálatát a fenntarthatóság 

biztosítása érdekében, kiemelten a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési 

díjakról szóló, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéért 

fizetendő térítési díjakról szóló rendeleteket.    

 

Ezen fejlesztési  területen végzett önkormányzati étkeztetési feladatok ellátása,   közvetlenül 

is érinti az állampolgárokat, mint a szolgáltatást igénybe vevő ügyfeleket.   

 

A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális 

változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési 

helyzetének, finanszírozási struktúrájának értékelése, valamint a költségcsökkentés, 

hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása és a 

legnagyobb potenciállal rendelkező opciók meghatározása.  

 

 

3. JOGSZABÁLYOK 

 

A tevékenység keretében az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára kerül sor, figyelembe véve 

a gazdálkodási szabályokat.  

 

 Az önkormányzati gazdálkodást érintő jogszabályi előírások is igen szerteágazóak, a 

tárgykört érintő legfontosabb jogszabályok a következők:  

 

-  Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013.CCXXX. évi törvény 

(továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény), 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.), 

- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, 

- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, 

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), 

- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 

  rendelet (továbbiakban: Ávr), 

  

 

A felsorolt jogszabályok határozzák meg az önkormányzati költségvetés elfogadásának 

szabályait, a gazdálkodásra és az önkormányzati vagyon kezelésére vonatkozó alapvető 

kereteket, normákat, az önkormányzatot megillető bevételek körét és mértékét, az ezekkel 

összefüggő hatásköröket stb. Ezen jogszabályok egyike sem érinti közvetlenül az 

állampolgárokat, azok alkalmazása során az ügyfelek nem kerülnek közvetlen kapcsolatba az 
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önkormányzattal, így ezen rendelkezések közérthető összefoglalása sem értelmezhető 

álláspontunk szerint a vállalt társadalmi fenntarthatósági szempont teljesítése körében.  

 

 

Ezen fejlesztési részterület keretében az önkormányzat által végzett étkeztetés jelenlegi 

rendszerének felülvizsgálatát végeztük el.   

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében 2013. január 1. napja óta a 

3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzatnak kell gondoskodnia az 

illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó – 

azaz a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - által fenntartott köznevelési intézmény 

feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről.  

 

A törvény 76. §-a szerint a működtető önkormányzat feladata, hogy a köznevelési közfeladat-

ellátás céljait szolgáló ingatlant rendeltetésének megfelelően üzemeltesse, karbantartsa. A 

működtetés keretében a települési önkormányzat saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési 

feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon 

működtetésével összefüggő személyi feltételeket.  

 

Gyömrőn ezeket a feladatokat a polgármesteri hivatal, a Településfejlesztő és  

Városüzemeltető Nonprofit Kft. látja el.  

 

A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális 

változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési 

helyzetének, finanszírozási struktúrájának értékelése, valamint a költségcsökkentés, 

hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása és a 

legnagyobb potenciállal rendelkező opciók meghatározása.  

 

4. Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel – 

különösen köznevelési-oktatási, valamint szociális, közművelődési, gyermekvédelmi 

intézményekkel, illetve az önkormányzat által üzemeltetett konyhákkal, diák- és felnőtt 

étkeztetési feladatokat ellátó intézményekkel - kapcsolatos feladatok 

 

 Az étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat Gyömrő Önkormányzata  többféle formában látja el, 

attól függően, hogy gyermekétkeztetési, a szociális ellátások körébe tartozó vagy 

gyermekjóléti ellátásokkal összefüggő étkezésről van szó. Az önkormányzattal, illetőleg 

intézményeivel eme tevékenység kapcsán az állampolgárok helyi közösségének igen széles 

köre érintett, ezért igen fontos a tevékenységet érintő jogszabályok közérthető összefoglalása. 

Ezt az alábbiak szerint tesszük meg:  

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)  

 

94. § ) A települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetve 

a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi 

önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és 

működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. 

) A települési önkormányzat az e törvényben foglaltak szerint biztosítja a személyes 

gondoskodást nyújtó alapellátások keretében - a (3)-(4) bekezdésben meghatározottak 

figyelembevételével - a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a 



6 
 

gyermekek átmeneti gondozását, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz 

való hozzájutást. 

 A települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a 

fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi 

önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni. 

 Az a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat, amelynek területén 

 tízezernél több állandó lakos él, bölcsődét. 

 

 

A Gyvt 151. §  a következőket mondja ki: 

 A gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni 

 a bölcsődében, hetes bölcsődében, 

 az óvodában, 

 a nyári napközis otthonban, 

 az általános és középiskolai diákotthonban, kollégiumban, illetve az itt szervezett 

externátusi ellátásban, 

 az általános iskolai, továbbá - ha külön jogszabály másképpen nem rendelkezik - 

középfokú iskolai menzai ellátás keretében, 

 a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a 

fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó 

fogyatékosok nappali intézményében, 

 a szociális nyári gyermekétkeztetés keretében 

nyújtott étkeztetésre. 

 Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a gyermekek és a tanulók 

számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon 

 a nem állami fenntartó az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben, 

 települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az 

állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben, 

 a fenntartó az egyéb állami fenntartású intézményben 

biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést. 

 Ha a gyermek, tanuló szakosított szociális ellátást nyújtó, gyermekvédelmi szakellátást 

nyújtó vagy bentlakásos nevelési-oktatási intézményben van elhelyezve, a (2) bekezdésben 

szereplő napokon kívül, valamint a déli meleg főétkezésen és a két további étkezésen felül a 

gyermekek, tanulók számára az étkeztetést az elhelyezést nyújtó intézmény fenntartója 

biztosítja, a (2b) bekezdésben foglaltak kivételével. 

 A települési önkormányzat biztosítja a közigazgatási területén az állami 

intézményfenntartó központ által fenntartott kollégiumban a (2) bekezdésben foglalt 

étkezésen kívüli további étkezést. 

 Az étkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e feladatának ellátásához a 

közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól 

hozzájárulást kérhet. 

 Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az 

étkezések közül az ebéd külön is igényelhető. 

 Ha a (2), a (2b) és a (2c) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést a települési 

önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat 

állapítja meg. 

 A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés 

nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

 A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a (3) bekezdés szerinti 

napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések 
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számának, valamint az (5) bekezdésben megjelölt normatív kedvezményeknek a 

figyelembevételével állapítja meg. Ha a fenntartó kizárólag a bölcsődei ellátás keretében 

biztosított gyermekétkeztetésre állapít meg személyi térítési díjat, a személyi térítési díj 

meghatározásánál a 150. § (1)-(3) bekezdését nem kell alkalmazni. 

 Gyermekétkeztetés esetén 

 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

 bölcsődés, 

 óvodás, 

 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, 

 fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó 

intézményben elhelyezett, aa)-ac) alpont szerinti életkorú 

gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, 

 az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, 

 három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-

át, 

 az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az 

intézményi térítési díj 50%-át, 

kedvezményként kell biztosítani [az a)-e) pont a továbbiakban együtt: normatív 

kedvezmény]. 

 A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. 

 Nem jár a tanulónak kedvezmény azon étkeztetésére, amely kedvezményre - a 

szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött - tanulószerződése alapján már 

jogosult. 

 A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő - nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy 

más bentlakásos intézményben nevelkedő - ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett 

gyermek után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény. 

 A gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve - ha a gyermek nem állami 

fenntartású nevelési-oktatási intézményben részesül étkezésben - a nevelési-oktatási 

intézmény vezetője - a nem állami fenntartó által megállapított szabályok keretei között - a 

gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat 

meg. 

 Az (5) bekezdés szerinti normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban 

élőként kell figyelembe venni 

 a tizennyolc éven aluli, 

 a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, 

illetve felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint 

 életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos 

gyermekeket. 

 A normatív kedvezményt a tanuló után a nappali rendszerű oktatásban való részvétele 

befejezéséig kell biztosítani. 

 Gyermekétkeztetés esetén a 146. §-t, a 147. § (4) bekezdését, a 148. § (1), (4), (5), (8) és 

(9) bekezdését alkalmazni kell. 

 

Fenti jogszabályokból egyértelműen látszik, hogy az önkormányzati étkeztetés rendszere 

többszintű és az  ezzel összefüggő feladatokat több jogszabály szabályozza.  

 

A jogszabályok alapján az önkormányzati étkeztetés alábbi fő területeit lehet 

megkülönböztetni:  
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- Gyermekétkeztetés  

 

- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások keretében biztosított étkezés  

 

- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások körében biztosított étkezés  

 

 

 

4.1 GYERMEKÉTKEZTETÉS  

 

Az önkormányzat gyermekétkeztetést biztosít és szervez bölcsőde, óvoda és  általános iskola 

részére.  

 

Gyömrő Önkormányzata az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 

intézményekben, általános iskolákban az étkezést a polgármesteri hivatal pénzügyi és 

gazdálkodási irodáján keresztül biztosítja. 

A konkrét szolgáltatást egy közbeszerzési eljárás keretében nyertes gazdasági társaság nyújtja.  

 

A településen 1 bölcsőde működik, melyben a közbeszerzési eljárás keretében nyertes cég 

nyújtja a szolgáltatást. 

 

Az  óvodákban szintén a közbeszerzési eljárás keretében nyertes cég nyújtja a szolgáltatást.  

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján gyermekétkeztetés 

térítési díját az önkormányzat 10/2012.(III.29.) sz., a gyermekek napközbeni ellátásáért 

fizetendő térítési díjakról szóló rendeletében állapítja meg. 

 

Az étkezésért havonta előre térítési díjat kell fizetni. Alapja az élelmezés 

nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

 

 

Képviselő – testület az Önkormányzat fenntartásában működő intézményeiben érvényes és 

kötelezően alkalmazandó térítési díjakat az alábbiak szerint határozza meg: 

 

(1) Étkezési térítési díjak: 

 

a.) Bölcsődés gyermek (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) 267,- Ft+Áfa 

Bölcsőde, időszakos nappali ellátás 227,- Ft+Áfa 

 

b.) Óvodás gyermek (tízórai, ebéd, uzsonna) 310,- Ft+Áfa 

Óvodás gyermek (ebéd) 229,- Ft+Áfa 

Általános iskolai tanuló (napközi) 343,- Ft+Áfa 

Általános iskolai tanuló (csak ebéd) 250,- Ft+Áfa 

 

c.) Általános Iskola, Speciális Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Gyermekotthon és 

Diákotthon 
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Bentlakásos intézményben (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora)  

Korcsoport 1-3 4-6 7-10 11-14 15-18 19-60 

 585,-Ft 671,-Ft 739,- Ft 815,- Ft 851,- Ft 864,- Ft 

  

 Bentlakásos intézményben ( tízórai, ebéd, uzsonna) 

Korcsoport 1-3 4-6 7-10 11-14 15-18 19-60 

 323,-Ft 368,-Ft 406,- Ft 448,- Ft 469,- Ft 475,- Ft 

 

 Nem bentlakásos intézményben (tízórai, ebéd, uzsonna) 

Korcsoport 1-3 4-6 7-10 11-14 15-18 19-60 

 323,-Ft 368,-Ft 406,- Ft 448,- Ft 469,- Ft 475,- Ft 

 

 Nem bentlakásos intézményben (ebéd)  

Korcsoport 1-3 4-6 7-10 11-14 15-18 19-60 

 234,-Ft 268,-Ft 296,- Ft 326,- Ft 340,- Ft 345,- Ft 

 

 

 

 

 

 (2) Bölcsődei gondozás intézményi, és személyi térítési díjak: 

 

gondozás 

intézményi 

térítési díj  

egy főre jutó 

jövedelem 

határok 

a gondozás 

személyi 

térítési díja 

1 065 

Ft/fő/nap 

0-28500 0 

 28501-33500 0 

 33501-38500 60 

 38501-43500 120 

 43501-48500 179 

 48501-53500 239 

 53501-58500 298 

 58501-63500 358 

 63501-68500 418 

 68501-73500 477 

 73501-78500 537 

 78501-83500 596 

 83501-88500 659 

 88501-92500 715 
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 92501-től 763 

 

(3) Időszakos gyermekfelügyelet, intézményi és személyi térítési díjak: 

 

időszakos 

gyermekfelügyelet 

intézményi 

térítési díj 

egy főre jutó 

jövedelem 

határok 

a gondozás 

személyi 

térítési díja 

1 313 0-28500  

 28501-33500 52 

 33501-38500 111 

 38501-43500 171 

 43501-48500 230 

 48501-53500 290 

 53501-58500 349 

 58501-63500 409 

 63501-68500 468 

 68501-73500 528 

 73501-78500 587 

 78501-83500 647 

 83501-88500 710 

 88501-92500 766 

 92501-től 814 

 

 

 

A gyermekétkezésért fizetendő személyi térítési díjat, vagyis azt az összeget, amelyet a 

jogosult vagy törvényes képviselője köteles fizetni, az önkormányzat állapítja meg az 

intézményi térítési díj általános forgalmi adóval növelt összegét és az igénybe vett étkezések 

számát figyelembe véve, tekintettel a jogosultnak járó normatív kedvezményekre és egyéb 

kedvezményekre.  

 

A gyermekélelmezés térítési díjkedvezményének megállapítása a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján történik.  

 

4.2 KEDVEZMÉNYEK 

 

A normatív kedvezmény és mértéke:  

 

amennyiben a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és bölcsődés, 

óvodás vagy 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt, illetőleg 

fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó intézményben van elhelyezve: az 

intézményi térítési díj 100 %-a;  

 

az előző pontba nem tartozó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 

és tanuló esetében: az intézményi térítési díj 50 %-a;  

 

három-vagy többgyermekes családoknál gyermekenként: az intézményi térítési díj 50 %-a;  
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olyan fogyatékos, tartósan beteg gyermek vagy tanuló után, aki nem fogyatékos gyermekek 

számára nappali ellátást nyújtó intézményben van elhelyezve: az intézményi térítési díj 50 %-

a.  

 

Fontos, hogy a normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe, továbbá nem jár 

annak a tanulónak, aki kedvezményre a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint 

tanulószerződése alapján már jogosult. (Gyvt. 151. § (6) – (7) bekezdések).  

 

 

A normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni 

a) a tizennyolc éven aluli,  

b) a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve 

felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint c) életkortól függetlenül a tartósan beteg 

vagy súlyos fogyatékos gyermekeket.  

 

 

 A normatív kedvezmény igénybevételére vonatkozó jogosultságot igazoló okiratok 

(328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján):  

 

amennyiben a normatív kedvezmény rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény miatt jár, az 

erről szóló hatósági határozat bemutatása;  

  

három-vagy többgyermekes családok esetében a kötelezett, illetőleg törvényes képviselőjének 

nyilatkozata;  

  

tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetében a magasabb összegű családi pótlék 

megállapításáról szóló határozat másolata, illetőleg tartós betegség esetén szakorvosi igazolás, 

fogyatékosság esetén a családok támogatásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. 

(XII. 30.) Korm. rendelet szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye.  

 

   

 

4.3 NAPPALI ELLÁTÁS, MINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGLTATÁS  

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993. évi III. törvény 65/F. §
 
 szerint 

A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, 

 tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális 

és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, 

 

az Szt. 93. § (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket betöltött, 

fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve 

szenvedélybetegek, 

 

harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem 

képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek 
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részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az 

alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az 

ellátottak - ide nem értve az idős személyeket - napközbeni étkeztetését. 

  

Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személyek részére is 

biztosítható, akire nézve szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, 

gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül. 

  

A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított, Gyvt. szerinti gyermekétkeztetés 

szabályait kell alkalmazni a nappali intézményben ellátott fogyatékos gyermekek ellátása 

során nyújtott étkeztetésre. 

 

 Az Szt. 92. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról 

a) a fenntartó önkormányzat, 

b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt 

települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint 

rendeletet alkot. 

(A törvényi indokolás értelmében: „A helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot. A 

gyakorlatban a társulások esetében problémás a döntéshozatali folyamat: a társulás nem 

hozhat rendeletet, viszont a helyi önkormányzat ilyen esetekben nem dönthet önállóan. A 

probléma megoldása céljából, amennyiben a fenntartó önkormányzati társulás vagy többcélú 

kistérségi társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat - a 

társulási megállapodásban meghatározottak szerint - alkot rendeletet az érintett 

tárgykörökben. A módosítás várhatóan elősegíti az egységes jogalkalmazást a társulások 

körében.”) 

Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről 

és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény módosította az Szt. 92. § 

(1) bekezdés b) pontját, az alábbiak szerint: 

„29. § (2) Az Szt. 

e) 92. § (1) bekezdés b) pontjában a „vagy többcélú kistérségi társulás” szöveg,…” 

 

A 2012. évi CXCII. törvény 11. § (1), valamint (3) bekezdései értelmében: 

(1)  Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép 

hatályba. 

(3) A 13-16. §, a 18-25. §, a 29-30. §, a 37-38. §, a 46. §, a 65-68. §, a 70-72. §, a 75. § (1) 

bekezdése, a 76. § (1) bekezdése és a 78-82. § 2013. január 1-jén lép hatályba. 
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Fentiek alapján a jogszabály 2013. január 1. napjától a „többcélú kistérségi társulás” helyett 

az „önkormányzati társulás” megjelölést tartalmazza.  

Ezért merült fel a kérdés, hogy alkothat-e rendeletet a képviselő-testület konkrét jogszabályi 

felhatalmazás nélkül a témában. Az önkormányzati társulás megjelölés ugyanis az új Mötv. 

szerinti társulási formára utal. A többcélú kistérségi társulásokról szóló törvényt 2013. január 

1. napjával hatályon kívül helyezték. A társulások ugyan 2013. június 30. napjáig tovább 

működhetnek, de mögöttes joganyag nem szabályozza tevékenységüket, és mivel ilyen 

formában 2013. január 1. napjától nincs szabályozás a többcélú kistérségi társulásra, 

ugyanezen időponttól az Sztv. is harmonizálásra került. 

A hatályos társulási megállapodása alapján a rendelet megalkotására kijelölés alapján 

továbbra is Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult. 

 Az egyes szociális szolgáltatások vonatkozásában a térítési díjakat a társulási tanács, a 

hatályos jogszabályokban meghatározott módon határozza meg, adatszolgáltatások alapján. 

Az összegyűjtött adatokat határozattal fogadja el és továbbítja a rendeletalkotásra jogosulthoz. 

A képviselő-testület feladata a rendeletalkotás ezen tanácsi határozat tartalma szerint. 

Mindezek alapján a határozatnak és a rendeletnek összhangban állónak kell lennie.  

 A térítési díj megállapítására vonatkozó joganyag egyes szabályai: 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. Korm. 

rendelet 3.  § (1) Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat 

a) étkeztetés esetén ellátási napra, 

b) házi segítségnyújtás esetén gondozási órára, 

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra, 

d) támogató szolgáltatás esetén szolgálati órára és szállítási kilométerre, 

e) nappali ellátás esetén ellátási napra, 

f) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra 

vetítve kell meghatározni. 

   (3) Az intézményi térítési díj szolgáltatónként, intézményenként, telephellyel rendelkező 

szolgáltató, intézmény esetén ellátást nyújtó székhelyenként, telephelyenként, továbbá 

bentlakásos intézményi ellátás esetén épületenként külön-külön is meghatározható. 

(4) A intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék 

bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának 

megfelelő módon kerekítve kell meghatározni. 

(4) Az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen 

fogyasztják el vagy az igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a lakáson 
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történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza. Ha az étel lakásra történő 

kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő 

személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani. 

 

15. § (1) Nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni 

a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, illetve 

b) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre, ahol az intézményi térítési díj 

megegyezik az a) pont szerint meghatározott és a (2) bekezdés szerinti díj összegével. 

(2) A nappali ellátás keretében igénybe vett étkezés intézményi térítési díját a 9. § (2) és (4) 

bekezdése szerint kell megállapítani. A személyi térítési díj megállapítására a 9. § (5) 

bekezdésében foglaltak az irányadók. 

 

Fentiek alapján:  

- A kerekítés szabályait alkalmazni kell a térítési díjak megállapításánál. 

- Nappali ellátásnál (idősek) meg kell különböztetni a napközbeni ellátás díját valamint 

a napközbeni ellátás és étkeztetés díját. 

- Étkeztetés esetén ellátási napra vetítve kell meghatározni a térítési díjat, míg a 

bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra. 

- Támogató szolgálatnál gondozási óra helyett szolgálati órára vetítve kell megállapítani 

a térítési díjat. 

- Az étkeztetésnél a maximális mértékű térítési díj kerül megállapításra, azzal, hogy a 

jövedelemkategóriák szerinti kedvezmény a rendelet normatív részében 

általánosságban kerül megállapításra 

- Az étkeztetés tekintetében differenciálni kell a térítési díjat aszerint, hogy helyszínen 

fogyasztással történik az igénybevétel vagy kiszállítással,  

- Házi segítségnyújtás személyi segítésnél gondozási óra helyett szolgálati órára kell 

vetíteni a térítési díjat. 

 

 A rendelet kihirdetése és hatályba lépése közötti időtartamra vonatkozó szabályozás: 2012. 

január 1. napján hatályba lépett a Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 

CXCIV. törvény, melynek 32. §-ában foglaltak értelmében a fizetési kötelezettséget 

megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a 

kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és 

hatálybalépése között legalább 30 napnak kell eltelnie. Ezt a rendelkezést az önkormányzati 

rendeletekre is kell alkalmazni. 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról szóló rendelet megalkotásának előzetes hatásvizsgálata: 

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM 

rendelet) rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály 
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feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a 

szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményről a testületet 

tájékoztatni kell. 

Az IRM rendelet 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell: 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

ab) környezeti és egészségi következményeit, 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket. 

 

A rendelt hatálya kiterjed a Társulás fenntartásában működő Gyömrő és Környéke Szociális 

Szolgáltató Központra és az intézmény által biztosított szociális alapszolgáltatásokat 

  - szociális étkezés 

 - házi segítségnyújtás 

 - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

igénybevevőkre. 

5. TÉRÍTÉSI DÍJAK 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást 

igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára. történik. Ha az ellátást igénylő 

személy cselekvőképtelen, a kérelmet, a törvényes képviselője terjeszti elő.  

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletében az alábbi térítési díjakat 

határozta meg:  
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Térítési díjak 

3.§ 

Szociális étkeztetés 

 (1) 

Nyugdíj (Ft) 

Napi étkezési térítési díj (Ft)  

1x-i étkezés 3x-i étkezés 

0-10000 0 0 

10001-28500 20 30 

28501-33500 40 58 

33501-38500 80 120 

38501-43500 120 175 

43501-48500 160 235 

48501-53500 200 290 

53501-58500 240 350 

58501-63450 280 410 

63501-68500 320 465 

68501-73500 360 525 

73501- 399 585 

 

(2) Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy az a 

kötelezett jövedelmének 30 %-át ne haladja meg. 

 

(3) Eltartási szerződéssel, életjáradéki szerződéssel rendelkezők a mindenkori intézményi 

térítési díjat fizetik. 

 

4.§. 

Házi segítségnyújtás 

 (1)  

Település Állami 

támogatás 

Ft/fő/óra 

Önköltség 

Ft/fő/óra 

Intézményi 

térítési díj 

Ft/fő/óra 

Nyugdíj 

összege Ft 

Személyi 

térítési díj 

Ft/fő/óra 
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Gyömrő 94 216 122  120 

Ecser 94 177 83  85 

Maglód 94 182 88  
0-28.500 0 

28.501- 50 

 

(2) A házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy 

az a kötelezett jövedelmének 25 %-át ne haladja meg. 

 

(3) Amennyiben a házi segítségnyújtás mellett ékeztetés is biztosítva van, úgy ez ellátott 

jövedelmének 30 %-át nem haladhatja meg. 

 

(4) Tartási illetve életjáradéki szerződéssel rendelkezők a mindenkori intézményi térítési 

díjat fizetik. 

 

5.§. 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

(1)  

Település 

Állami támogatás 

Ft/ egy 

feladategység/nap 

Önköltség 

Ft/ egy 

feladategység/ nap 

Intézményi térítési 

díj 

Ft/ egy 

feladategység/nap 

Személyi 

térítési díj 

Ft/ egy 

feladategysé

g/nap 

Gyömrő 84 146 62 60 

Ecser 84 162 78 80 

Maglód 84 280 196 50 

Mobil 

készülékre 

84 233 149 150 

 

 (2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele esetén a térítési díj szociálisan 

rászorult személyek esetén nem haladhatja meg az ellátott rendszeres havi jövedelmének 

2 %-át.  

 

(3) Szociálisan nem rászoruló személye esetén a személyi térítési díj megegyezik az 

önköltség teljes összegével. 

6.§. 

Idősek nappali ellátása 
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Település 

Állami támogatás 

Ft/ egy 

feladategység/nap 

Önköltség 

Ft/ egy 

feladategység/ nap 

Intézményi térítési 

díj 

Ft/ egy 

feladategység/nap 

Személyi 

térítési díj 

Ft/ egy 

feladategysé

g/nap 

Gyömrő 651 1578 887 20 

Mosás: 200 Ft /alkalom 

 

7.§. 

Eljárási szabályok 

 

(1) A térítési díjak előírásával 

    felülvizsgálatával 

    nyilvántartásával 

    beszedésével kapcsolatos eljárásokat az 1993.évi III. tv. szabályozza. 

 

(2) Ingyenes ellátásban kell részesíteni azt a személyt akinek rendszeres jövedelme nincs. 

 

(3) Az ellátottnak nyilatkoznia kell, hogy ápolási díjban, életjáradékban részesül-e, illetve, 

hogy eltartási vagy örökösödési szerződést kötött-e. 

 

(4) A személyi térítési díjat az intézmény vezetője az alábbi esetekben mérsékelheti: 

 

a) Az igénybevevő 1 hónapot meghaladó kórházi kezelés alatt állt. 

b) Az igénybevevő szociális helyzetében, vagy más körülményeiben olyan változás 

állt be, amely a térítési díj megfizetését nem teszi lehetővé. 

c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a 2007. július 1. előtt megkötött 

szerződés esetén. 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 116.§ (3) 

bekezdése alapján a szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a 

szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének 30%-át. Ez a szabály a 

rendeletbe, mint a fizetendő térítési díjat maximalizáló korlát, beépítésre került. 
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6. VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA 

 

6.1  GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁÉRT FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJ 

 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2012.(III. 29.) sz. rendeletében a 

gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díjak mértékét határozza meg. 

A rendelet felülvizsgálatát az önkormányzat folyamatosan elvégezte és az alábbiak 

figyelembe vételével javasolta módosítani. 

A felülvizsgálat során nem döntött a Képviselő-testület a térítési díjak növeléséről. Ennek 

oka, hogy az ígért jogszabályi változás tartalmi változásainak-, és hatálybalépésének 

ismeretében kívánta ezt megtenni. A vonatkozó jogszabály: a 37/2014. (IV. 30.) EMMI 

rendelet a Magyar Közlöny 61. számában jelent meg, melyben a hatályba lépés napja 2014. 

szeptember 1-ben került meghatározásra. A jogszabályi előírások figyelembe vételével történt 

meg településünkön a szolgáltatásra vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírása és lebonyolítása, 

a nyertes pályázóval a szerződés megkötése. Ezt követően a rendelet hatályba lépésének 

időpontját a jogalkotó 2015. január 1-re módosította. 

 

A felülvizsgálat, az alábbi szempontok figyelembe vételével lehetséges: 

a megrendelő 

- garantálni kívánja a 2015. január 1-től hatályos 37/2014. (IV. 30.) rendeletnek 

megfelelő étkezés biztosítását; 

- a szolgáltatás színvonalát emelni kívánja; 

a megváltozott térítési díj hatása a közreműködőkre ne jelentsen jelentős mértékű(30% 

fölötti) terhet; 

ne okozzon az önkormányzat gazdálkodásában aránytalan kiadás növekedést. 

 

A bölcsődében, óvodában és iskolában a gyermekétkeztetés vonatkozásában – az 1997. évi 

XXXI: törvény 151. §-a alapján – térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy 

ellátottra jutó napi összege. A szolgáltató részére fizetendő beszállítói díj (a vételár, 

amennyiért az önkormányzat az ételt megvásárolta) a bruttó nyersanyag- és rezsiköltséget 

tartalmazza, melynek rezsi részére az önkormányzatot terheli, azaz gyermekétkeztetésénél a 

térítési díjban csak a nyersanyagköltség térül meg, ezt fizetik a szülők. 

A 2012 évtől azonos összegű térítési díj nem változott, így az időközben érvényesített - az 

élelmiszerárakra évenként – közel 6,5%-os áremelkedés nem került beépítésre. 

Ezen kívül a beszállítói és a szolgáltató által meghatározott rezsiköltségen felül az intézményi 

ellátáshoz szükséges költséget (2013. évtől): személyi- (a konyhai alkalmazottak bére, annak 

vonzatai, egyéb juttatásai) és dologi kiadásokat – konyhák működtetése (karbantartás, 

eszközpótlás, takarítás, stb.) – az önkormányzat finanszírozza, mely további – a feladathoz 

rendelt kiadásokat- jelent az önkormányzat számára. Mindez azt jelenti, hogy Gyömrő Város 

Önkormányzata a feladatra eső állami támogatás (az intézményfenntartásra eső költség egy 

része esetében)- és a saját bevétele (a szolgáltató által megállapított rezsiköltség teljes összege 

esetében) terhére fizeti az étkeztetés megszervezéséhez kapcsolódó költségek mellett, mind a 

több, mint 3.500 gyermek után a szolgáltató által kimutatott rezsiköltség teljes összegét. 

 

Az étkezést igénybevevők szociális helyzetének bemutatása: 

Az étkezési térítési díj fizetésében részesülők közül támogatást kap (fő) 

    100%-os támogatást  50%-os támogatást  nem kap támogatást összesen 

II.RFÁI 2013 80 40 79 199 

  2014 77 47 86 210 

FIÁI 2013 108 77 149 334 
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  2014 90 81 158 329 

WSÁI 2013 164 129 300 593 

  2014 129 132 301 562 

MÓ 2013 40 63 109 212 

  2014 34 40 146 220 

BÓ 2013 31 63 128 222 

  2014 25 62 126 213 

BÓ-A 2013 39 46 171 256 

  2014 36 47 175 258 

összesen a 

vizsgált 

időszakban 

853 827 1928 3608 

23,6% 22,9% 53,4% 100,0% 

 

Megállapítható, hogy az étkező tanulók esetében a térítési díjban megjelenő nyersanyag 

költség is a gyermekek 23,6 %-ában 100%-ban, 22,9%-ábna 50%-ban az önkormányzatot 

terheli. A kedvezményes és díjmentes étkeztetéshez az önkormányzat állami támogatásban 

részesül, mely azonban ezen kiadásainkat nem kompenzálja teljes mértékben. 

 

A közszolgáltató a fogyasztói árindex változás és a 37/2014. EMMI rendelet figyelembe 

vételével közbeszerzési eljárásban beadott árajánlatban a mellékelt ár nyersanyag- és 

rezsiköltségének arányát az alábbiak szerint határozta meg. (1. számú melléklet) 

 

A szolgáltató a kért díjemeléshez az alábbi kiegészítést tette: 

Megítélése szerint ez a díjemelés szükséges, ugyanakkor elfogadható is, tekintettel arra, hogy 

a KSH becslése alapján a 2015. évben hatályba lépő élelmiszer biztonsági törvényben 

meghatározottak kötelező teljesítése miatt a nyersanyagköltségek akár 30-35%-kal is 

megnövekedhetnek. Ez a jogszabályváltozás nagymértékben sújtja a szolgáltatókat is, és a 

nyersanyag előállítókat is. 

 

Bölcsődei gyermekétkeztetés térítési díja: 

Az étkezés térítési díja jelenleg 267.-Ft+áfa. Ez az összeg a bölcsődei élelmezés 

nyersanyagköltségét fedezi. Megfelelő mennyiségben, minőségben, változatos ételekkel 

tudjuk ebből a pénzkeretből a bölcsődések étkeztetését megvalósítani. 2015.évre is maradjon 

ez az étkezési térítési díj, változtatás nem javasolt. 

A gondozási díjat tekintve indokolt lenne az emelés. A jelenleg érvényben lévő intézményi 

térítési díj 1065.- Ft, melynek számítása a 2011. évi működtetési költségek alapján történt. A 

Bölcsőde 2014.évi költségvetését alapul véve az egy főre jutó működtetési költség összege: 

1799.-Ft. 

A javaslatban számolt és megállapított intézményi térítési díj összege: 1800,- Ft/fő. Az 

eltérés közel 60%-os, de az előterjesztett rendelet-tervezet az eddig alkalmazott jövedelem-

kategóriákat és %-os arányokat megtartva javasolja a személyi térítési díjak meghatározását. 

 

 

21/2014. önkormányzati rendeletét 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének 

a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díjakról 
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Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól
 

szóló törvény 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI törvény 29.§ (1)–(2) bekezdésében és a 104.§ (1) b.) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§ 

Képviselő – testület az Önkormányzat fenntartásában működő intézményeiben érvényes és 

kötelezően alkalmazandó térítési díjakat az alábbiak szerint határozza meg: 

(1) Étkezési térítési díjak: 

a.) Bölcsődés gyermek (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)  267,- Ft+ÁFA 

Bölcsőde, időszakos nappali ellátás    227,- Ft+ÁFA 

b.) Óvodás gyermek (tízórai, ebéd, uzsonna)   412,59+ÁFA 

 Óvodás gyermek (ebéd)      303,93+ÁFA 

 Általános iskolai tanuló (napközi)    453,54+ÁFA 

 Általános iskolai tanuló (csak ebéd)    330,70+ÁFA 

c.) Gyömrői Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon és 

Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

 Napi háromszori étkezés      533,85+ÁFA 

 Napi egyszeri étkezés  420,47+ÁFA 

 Napi ötszöri étkezés  779,52+ÁFA 

(2) Bölcsődei gondozás intézményi térítési díja: 1500,- Ft 

(3) A bölcsődei gondozásért fizetendő személyi térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy az a 

gyermek családjában meghatározható egy főre jutó havi rendszeres jövedelemnek a 25%-

át nem haladhatja meg. 

(4) Időszakos gyermekfelügyelet, intézményi térítési díja: 

számolt intézményi térítési díj: 1313,- Ft; megállapított intézményi térítési díj: 1310,- Ft 

Az időszakos gyermekfelügyeletért fizetendő személyi térítési díjat úgy kell megállapítani, 

hogy az a gyermek családjában meghatározható egy főre jutó havi rendszeres jövedelemnek a 

25%-át nem haladhatja meg. 

 

Záró rendelkezések 

2.§ 

E rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 10/2012.(III.29.) és a 

4/2013.(III.25.) önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik. 

 

 

 

 

6.2  SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS TÉRÍTÉSI DÍJA 

 

A szociális étkezés térítési díjának megállapítását szabályozó 29/1993. (II. 17.) Korm. 

rendelet értelmében az intézményi térítési díjakat a szolgáltatási önköltség (nyersanyag- és 

rezsi költség) és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbözeteként kell meghatározni. 
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A 2015. évi állami támogatás várható összege megegyezik a 2014. évi támogatással, vagyis a 

szociális étkezés ellátotti létszáma alapján 55.360,- Ft/fő/év. 

 

Mindezek figyelembe vételével a szociálisan rászoruló étkezők részére megállapítható 

intézményi térítési díj számítása a következőképen alakul: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-szeri étkezéséves önköltsége: 
15.327.454,- Ft/átlaglétszám 85fő/év=180.323,- Ft/1fő/év azaz    718,-

Ft/fő/nap 

 

3-szori étkezéséves önköltsége: 
1 236 410/5 fő/év=247 282 /fő/év azaz      985, Ft/fő/nap 

Számított és megállapított intézményi térítési díj: 

1-szeri étkezéséves számított intézményi térítési díja:   476,- Ft/fő/nap és  

   megállapított intézményi térítési díja:  475,- Ft/fő/nap 

3-szori étkezéséves  számított intézményi térítési díja:  743,- Ft/fő/nap 

   megállapított intézményi térítési díja: 740,- Ft/fő/nap 

 

A szociális étkezők térítési díja és az önkormányzati támogatás összegének alakulása: 

Szociális étkeztetés: 

Étkezés 

formája 

Állami 

támogatás 

Ft/fő/óra 

Önköltség 

Ft/fő/óra 

Számított 

Intézményi 

térítési díj 

Ft/fő/nap 

Megállapított 

Intézményi 

térítési díj 

Ft/fő/nap 

Önkormányzat 

támogatása 

1x-i 

étkezés 
242 718 476 475 289 

3x-i 

étkezés 
242 985 743 740 245 

A fentiek alapján javasolt a szociális étkeztetési térítési díjak felülvizsgálata. 

 

A javasolt térítési díjak az alábbiak szerint kerültek meghatározásra: 

 

Nyugdíj (Ft): 0-10000; 10001-29000; 29001-35000; 35001-39000; 39001-45000; 45001-

49000; 49001-55000; 55001-59000; 59001-65000; 65001-69000; 69001-75000; 75001-től 

 

Idősek nappali ellátása (1/a) 

Ellátás 

formája 

Állami 

támogatás 

Ft/fő/nap 

Önköltség 

Ft/fő/nap 

Számított 

Intézményi 

térítési díj 

Ft/fő/nap 

Megállapított 

intézményi 

térítési díj 

Ft/fő/nap 

 

Önkormány

zat 

támogatása 

Nappali 651 1578 887 20  

Étkezéskiadásai 

Összes tervezett kiadás szociális étkeztetés 2014-re 16 362 619 Ft 

Idősek nappali ellátásának feladatában jelentkező 

étkeztetés 201 245 Ft 

Összes kiadás 16 563 864 Ft 
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tartózkodás 

Nappali 

tartózkodás 

1x-i 

étkezéssel 

893 

2296 

1363 495  

Nappali 

tartózkodás 

3x-i 

étkezéssel 

893 2563 1630 760  

 

 

22/2014. sz. rendelet 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéért 

fizetendő térítési díjakról 

 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, Magyarország hely önkormányzatairól a 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése meghatározott feladatkörében eljárva, a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) és (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alábbi rendeletet alkotja. 

 

I. 

A rendelet célja 

1.§. 

A Gyömrő és Környéke Társulás (továbbiakban: Társulás) fenntartásában működő Gyömrő 

és Környéke Szociális Szolgáltató Központ által biztosított szociális alapszolgáltatások után 

fizetendő térítési díjakat meghatározza. 

 

A rendelet hatálya 

2.§ 

A rendelt hatálya kiterjed a Társulás fenntartásában működő Gyömrő és Környéke Szociális 

Szolgáltató Központra és az intézmény által biztosított szociális alapszolgáltatásokat 

 a) szociális étkezés 

b) házi segítségnyújtás 

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

d) idősek nappali ellátása 

igénybevevőkre. 

II. 

Térítési díjak 

3.§ 

Szociális étkeztetés 

(1) 



24 
 

Étkezés 

formája 

Állami 

támogatás 

Ft/fő/óra 

Önköltség 

Ft/fő/óra 

Számított 

Intézményi 

térítési díj 

Ft/fő/nap 

Megállapított 

Intézményi 

térítési díj 

Ft/fő/nap 

1x-i étkezés 242 718 476 475 

3x-i étkezés 242 985 743 740 

 

(2) Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy az a 

kötelezett jövedelmének 30 %-át ne haladja meg. 

 (3) Eltartási szerződéssel, életjáradéki szerződéssel rendelkezők a mindenkori intézményi 

térítési díjat fizetik. 

 

4.§. 

Házi segítségnyújtás 

(1)  

Település Állami 

támogatás 

Ft/fő/óra 

Önköltség 

Ft/fő/óra 

Intézményi 

térítési díj 

Ft/fő/óra 

Nyugdíj 

összege Ft 

Személyi 

térítési díj 

Ft/fő/óra 

Gyömrő 94 216 120  120 

Ecser 94 177 80  80 

Maglód 94 182 85  
0-28.500 0 

28.501- 50 

 (2) A házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy 

az a kötelezett jövedelmének 25 %-át ne haladja meg. 

 (3) Amennyiben a házi segítségnyújtás mellett ékeztetés is biztosítva van, úgy ez ellátott 

jövedelmének 30 %-át nem haladhatja meg. 

 (4) Tartási illetve életjáradéki szerződéssel rendelkezők a mindenkori intézményi térítési 

díjat fizetik. 

 

5.§. 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

(1) 

Település 
Állami támogatás 

Ft/nap 

Önköltség 

Ft/nap 

Intézményi térítési 

díj 

Ft/nap 

Személyi 

térítési díj 

Ft/nap 

Gyömrő 84 146 60 60 

Ecser 84 162 75 75 

Maglód 84 280 195 50 

Mobil 

készülékre 

84 233 145 145 

 

 (2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele esetén a térítési díj szociálisan 

rászorult személyek esetén nem haladhatja meg az ellátott rendszeres havi jövedelmének 

2 %-át.  

 (3) Szociálisan nem rászoruló személye esetén a személyi térítési díj megegyezik az 

önköltség teljes összegével. 
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6.§. 

 (1) Idősek nappali ellátása 

Ellátás formája 
Állami támogatás 

Ft/fő/nap 

Önköltség 

Ft/fő/nap 

Számított 

Intézményi 

térítési díj 

Ft/fő/nap 

Megállapított 

intézményi 

térítési díj 

Ft/fő/nap 

Nappali tartózkodás 651 1578 887 20 

Nappali tartózkodás 

1x-i étkezéssel 
893 2296 1363 495 

Nappali tartózkodás 

3x-i étkezéssel 
893 2563 1630 760 

(2) A nappali ellátás esetén a térítési díjat úgy kell meghatározni, hogy az ellátásért 

fizetendő térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének  

      a) 15%-át a nappali ellátást, 

      b) 30%-át a nappali ellátás és ott étkezés esetén 

 (3) Tartási- illetve életjáradéki szerződéssel rendelkezők a mindenkori intézményi térítési 

díjat fizetik. 

7.§. 

Eljárási szabályok 

(5) A térítési díjak előírásával 

    felülvizsgálatával 

    nyilvántartásával 

 beszedésével kapcsolatos eljárásokat a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. tv. szabályozza. 

(6) Ingyenes ellátásban kell részesíteni azt a személyt akinek rendszeres jövedelme nincs. 

(7) Az ellátottnak nyilatkoznia kell, hogy ápolási díjban, életjáradékban részesül-e, illetve, 

hogy eltartási vagy örökösödési szerződést kötött-e. 

(8) A személyi térítési díjat az intézmény vezetője az alábbi esetekben mérsékelheti, 

elengedheti: 

d) Az igénybevevő 1 hónapot meghaladó kórházi kezelés alatt állt. 

e) Az igénybevevő szociális helyzetében, vagy más körülményeiben olyan változás 

állt be, amely a térítési díj megfizetését nem teszi lehetővé. 

f) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a 2007. július 1. előtt megkötött 

szerződés esetén. 

 

8.§. 

Záró rendelkezések 

E rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 26/2011 (XI.10.), a 

6/2013.(III.25.), 8/2014.(IV.29.) önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik. 


