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51/2019. (IV.25.) sz. előterjesztés 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2019. április 25-i ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat a térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítására 

 
Készítette:    Balsai Judit pénzügyi osztályvezető 
 
 
Egyeztetve:   dr. Udvarhelyi István jegyző 
   Zelizi Erika intézményvezető 
   Villám Zsuzsanna intézményvezető 
 
 
Ellenőrizte:   Dr. Papp Judit aljegyző 

 
 
 

Tárgyalja:   Népjóléti Bizottság 
   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 
A rendeletalkotás javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tárgy: Javaslat a térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban 
Szoc.tv.) 115.§ (1) bekezdése alapján a fenntartó állapítja meg az intézményi térítési díjat. 
 
A Szoc.tv. és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 
29/1993. (II.17.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően a Kalászi Idősek Klubja vezetője 
kiszámította a 2018. évi teljesítési adatok és a szolgáltatást igénybe vevők száma alapján az 
egyes szolgáltatásokra vonatkozó szolgáltatási önköltségeket, melyet az előterjesztéshez 
mellékeltünk (1. melléklet). 
A Szoc.tv.) 115.§ (1) bekezdése alapján: 
„… Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.”, a 
jogszabály azonban nem tiltja meg, hogy alacsonyabb összegben állapítsa meg a fenntartó a 
díjakat. 
A szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulások különbözeteként előálló 
intézményi térítési díjak az alábbiak szerint alakulnak: 
Házi segítségnyújtás:    1 640,- Ft/fő/óra 
Szociális étkeztetés – helyben fogyasztott:    790,- Ft/adag 

 – kiszállított ebéd:    648,- Ft/adag (kiszállítási díj nélkül) 
 – kiszállítás díja:     172,- Ft/szállítás 

Időskorúak nappali ellátása:   2 825,- Ft/nap 
 
Ennek alapján az intézményvezető javaslatot tett a térítési díjak mértékére (ami egyes 
esetekben jelentősen alacsonyabb a számított intézményi térítési díjaknál). Ezek a 100 %-ot 
fizető ellátottak esetében az alábbiak: 
 
Házi segítségnyújtás:    500,- Ft/fő/óra 
Szociális étkeztetés – helyben fogyasztott: 660,- Ft/adag 

 – kiszállított ebéd: 650,- Ft/adag (kiszállítási díj nélkül) 
 – kiszállítás díja:  170,- Ft/szállítás 

Időskorúak nappali ellátása:        0,- Ft/nap 
(az étkeztetés díját általános forgalmi adó terheli, míg a gondozási díjat általános forgalmi 
adó nem terheli) 
 
2. A Pest Megyei Kormányhivatal 2019. március 13-án a Bölcsődében hatósági ellenőrzést 
tartott, és a térítési díjakkal kapcsolatosan megállapításokat tett, amelyre azonban 
fenntartói hatáskörben szükséges intézkedést tenni. Egyrészt a gondozási díjat Képviselő-
testületi határozatban meg kell állapítani, másrészt az étkezési térítési díjakat a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési 
díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) 
Kormányrendelet (Gytr.) 5. § (2) bekezdésének megfelelően a kerekítés szabályait 
figyelembe véve kell megállapítani. 
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A gondozási díj megállapításához elvégeztük az önköltségszámítást, ami alapján az 1 
férőhelyre jutó napi önköltség 2 879,- Ft/férőhely/nap. Javaslom a továbbiakban is a 
gondozási térítési díj átvállalását a szülőktől, azaz a bölcsődei ellátás ingyenes biztosítását. 
 
Az óvodai és az általános iskolai, illetve a dolgozói étkeztetést is módosítottuk a térítési díj 
rendeletben, az egységes kezelés érdekében valamennyi térítési díjat bruttó – tehát Áfa-t is 
tartalmazó – összegben határoztuk meg.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására. 
 

 

Rendeletalkotási javaslat  

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a térítési díjakról szóló 
önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozó rendeletét. 

 
Határozati javaslat: 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a térítési díjakról szóló rendeletét 
felülvizsgálva a bölcsődében alkalmazandó gondozási térítési díj mértékének 
meghatározására vonatkozóan nem módosítja. Az önkormányzat átvállalja a szülőtől 
(törvényes képviselőtől) a gondozás térítési díj összegét, így 2019. évben a szülő által 
fizetendő gondozási térítési díj összege nulla Ft. Ugyanakkor a Képviselő-testület a 
későbbiekben nem zárja ki a térítési díj mértékének emelését, amelyről a 2020. évi 
költségvetés elfogadása előtt döntést hoz. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Budakalász, 2019. április 15. 

 Rogán László 
 polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
   /2019.(IV.   ) önkormányzati rendelete 

a térítési díjakról szóló 19/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el: 

1. § 
A térítési díjakról szóló 19/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2.§ helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 

„2.§ (1) 

Igénybe vevők 1 adag bruttó– Áfa-t tartalmazó – térítési díja Szülő által 
fizetendő 

Reggeli  Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen bruttó – Áfa-t 
tartalmazó – 
napi térítési díj 

Bölcsődében 
Ellátottak 

70 70 265 70 475 475 

 
Igénybe vevők 1 adag bruttó – Áfa-t tartalmazó – térítési díja 

Reggeli  Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen 

Óvodákban 
Ellátottak 

 77 321 78 476 

Általános iskolákban 
ellátottak 

 112 405 112 629 

A dolgozói ebéd térítési díja (valamennyi intézményben): bruttó 520 Ft/adag – tartalmazza az Áfa-t is. 

(2) A személyes gondoskodást nyújtó intézményben nyújtott szociális ellátásokért fizetendő személyi 
térítési díjakat az intézményvezető a jövedelemhatárok figyelembe vételével az alábbiak szerint 
állapítja meg: 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Jövedelmi 
sávok 

1/ főre jutó 

jövedelem 

Gondozott 
által 

fizetett 

% 

Idősek 
klubja 

étkezés 
ebéd 

Ft. -/ nap 

Szociális 
étkeztetés 

(házhoz 
szállított ebéd 
– szállítással 

együtt) 

Ft. -/ nap 

Szociális 
étkeztetés 

(egy 
háztartásban 

a második 
kiszállított 

ebéd) 

Ft/ adag 

Szociális 
étkeztetés 

elvitelre 

Ft. -/ nap 

Házi 
segítségnyújtás 

(gondozás) 

Ft. - /óra 

28.500 alatt 0 0 0 0 0 0 

28.500-
37.000 

25 165 205 160 165 125 

37.001-
44.000 

30 200 245 195 200 150 

44.001-
51.000 

40 265 330 260 265 200 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Jövedelmi 
sávok 

1/ főre jutó 

jövedelem 

Gondozott 
által 

fizetett 

% 

Idősek 
klubja 

étkezés 
ebéd 

Ft. -/ nap 

Szociális 
étkeztetés 

(házhoz 
szállított ebéd 
– szállítással 

együtt) 

Ft. -/ nap 

Szociális 
étkeztetés 

(egy 
háztartásban 

a második 
kiszállított 

ebéd) 

Ft/ adag 

Szociális 
étkeztetés 

elvitelre 

Ft. -/ nap 

Házi 
segítségnyújtás 

(gondozás) 

Ft. - /óra 

51.001-
58.000 

50 330 410 325 330 250 

58.001-
65.000 

60 395 490 390 395 300 

65.001-
72.000 

70 460 575 455 460 350 

72.001-
79.000 

80 530 655 520 530 400 

79.001-
86.000 

85 560 695 550 560 425 

786.001-
93.000 

90 595 740 585 595 450 

93.001-
100.000 

95 625 780 620 625 475 

100.001 
felett 

100 660 820 650 660 500 

(3) Budakalász Város Önkormányzata által fenntartott bölcsődében alkalmazandó intézményi térítési 
díj mértéke és a számított térítési díj mértéke 
 

Megnevezés Összeg 

Számított intézményi térítési díj egy ellátottra jutó napi 
összege: 2 879 forint 

Alkalmazandó napi intézményi térítési díj összege: 0 forint 

„ 
Záró rendelkezés 

2. § 

Ez a rendelet 2019. június 1. napján lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
 
 

 Rogán László dr. Udvarhelyi István 
 polgármester jegyző 

Záradék: 
A rendeletet a Képviselő-testület a 2019. április 26-i ülésén fogadta el, kihirdetése 2019. ……..  napján 
megtörtént. 

 
dr. Udvarhelyi István jegyző 
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29.§ (2) 
bekezdése értelmében a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza az önkormányzat által 
biztosított személyes gondoskodás formáit, a fizetendő térítési díjak mértékét, 
csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait. A szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2.§ (1) bekezdése értelmében a fenntartó 
önkormányzat rendeletében a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért 
térítési díjat állapít meg. 

 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

1. § A 2019. június 1-jétől érvényesítendő térítési díjakat határozza meg. Meghatározza 
továbbá a szociális ellátások személyi térítési díjának meghatározásakor alkalmazandó 
jövedelemhatárokat, illetve a Bölcsődében alkalmazandó intézményi térítési díjat. 

2. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
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Hatástanulmány 
 

1.) A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115.§ (1) 
bekezdése alapján az intézményi térítési díjat a fenntartó állapítja meg.  
A személyes gondoskodást nyújtó intézményben biztosított szociális ellátásért fizetendő 
díjak az előző évi teljesítési adatok alapján felülvizsgálatra kerültek. Annak érdekében, hogy 
a költségek emelkedését részben ellensúlyozni tudják a bevételek, szükségessé vált a térítési 
díjak felülvizsgálata. A teljes összeget fizető ellátottak esetében az idősek klubjában 
elfogyasztott, illetve az elvitelre kerülő ebéd díja emelkedik a legnagyobb összegben, 
étkezésenként 115,- Ft-tal. Az intézmény költségvetését lényegesen nem befolyásolja az 
emelkedés, többlet költségvetési forrást nem igényel a rendelet végrehajtása.  
A bölcsődei térítési díjak esetében a bruttó – Áfat- is tartalmazó - összegben történő térítési 
díj meghatározás és a kerekítés szabályainak betartása ellátottanként naponta 1 Ft-os 
térítési díj csökkenést jelent, ami az intézmény költségvetését lényegesen nem befolyásolja. 
Az óvodai és az általános iskolai térítési díjak bruttó összegben történő meghatározása nem 
módosítja az érintett intézmények költségvetését. 

 

2.) A tervezett jogszabály  környezeti és egészségi következményei 

A tervezett jogszabálynak környezeti és egészségi következményei nincsenek. 

 

3.) A tervezett jogszabály  adminisztratív terheket befolyásoló hatásai  

A tervezett jogszabály elfogadásával a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény 

vezetőjének, illetve a Budakalászi Bölcsőde vezetőjének az ellátottakkal kapcsolatos 

nyilvántartásait módosítania kell. 

 

4.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A jogszabály megalkotását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény írja elő, elmaradása esetén Budakalász Város Önkormányzatának szociális 

intézményében nem lenne biztosított az ellátás eddigi színvonala. 

 

5.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 
A jogszabály alkalmazásához további személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
biztosítása nem szükséges. 
 
 

 


