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ELŐTERJESZTÉS
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. március 30. napján tartandóülésére
Tárgy: Az intézményi térítési díjakról szóló 8/2007.(IV.06.) önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztést készítette: Tóth Zoltán igazgatási osztályvezető
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Tárgyalta: PVÜB, HB, EÜSZOCB
Tanácskozási joggal meghívott: Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Markó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!
Az intézményi térítési díjakról szóló Balatonboglár Város Önkormányzat
Képviselő-testületének 8/2007.(IV.06.) önkormányzati rendelete módosítása
azért vált szükségessé, mert a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 146-147.§ foglalt szerint a fenntartó
kötelezettsége a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás
keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek átmeneti
gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi
szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátás térítési díját és az annak
alapját képező szolgáltatási önköltséget megállapítani.
A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett költségvetési adatok alapján
tárgyév április elsejéig kell megállapítani.
A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért térítési díjat (a továbbiakban: intézményi térítési díj) állapít meg, amelyet az Szt-ben, e-rendeletben, a
fenntartó önkormányzatok rendeletében, valamint az Szt. 94/C §-a ,illetve a
2011.január 1-jét megelőzően hatályos 94/B vagy 94/D §-a szerinti megállapodásban foglaltak szerint kell megfizetni.
Az 1993. évi III. tv. 115. § (1).Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja
meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is
szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.
A rendeletben szereplő térítési díja megváltoztatása azért is kötelező, mert a
Balatonboglár Város Önkormányzat képviselő-testület 2017. február 15 napján
elfogadott költségvetési rendelet kapcsolódóan változtak az intézményi térítési
díjak is így a 2017. évre a javaslatomat a rendeletmódosításra mellékelem.
Balatonboglár 2017. 03. 16.

Mészáros Miklós
polgármester

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2017. (III..)
önkormányzati rendelete intézményi térítési díjakról szóló Balatonboglár Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007.(IV.06.) önkormányzati rendelete
módosításáról
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§.
(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:

1. §
A intézményi térítési díjakról szóló Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007.(IV.06.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe e
rendelet melléklete lép.
2.§
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt kővető napon
hatályát veszti.

Mészáros Miklós
polgármester

Dr. Markó Péter
jegyző

Kihirdetve:
Balatonboglár, 2016. _____________
Dr. Markó Péter
jegyző

1. melléklet a /2017. (III. .) önkormányzati rendelethez
Intézményi
„ Melléklet a 8/2007. (IV.06.) önkormányzati rendelethez
térítési díj (Ft)
ÁFA-t is tartalmazza

Ellátási forma
Bölcsődei gondozás
Teljes napi:

150

Teljes napi:

490

tízórai
ebéd
uzsonna

102
247
81

Teljes napi:

430

tízórai
ebéd
uzsonna
Teljes napi:

114
279
102
495

Bölcsődei étkeztetés
Óvodai étkeztetés:

Iskolai étkeztetés

Kollégiumi étkeztetés
Reggeli
Ebéd
Vacsora

203
304
305
812

Napi háromszori étkeztetés
Kézilabda Akadémia tanulóinak
étkeztetése - szorgalmi időszakon belül
Reggeli

236

Tízórai

152

Ebéd

412

Uzsona

152

Vacsora

292

Napi ötszöri étkeztetés

1244

Kézilabda Akadémia tanulóinak étkeztetése –
szorgalmi időszakon kívül
Reggeli
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Vacsora

600
225
800
225
650

Napi ötszöri étkeztetés

2500

Éthordós étkezés
Dolgozói étkezés

2500
470
450

Intézményi térítési díj
Szakfeladat
Idősek nappali ellátása
étkezés nélkül
Étkeztetés helyben az idősek
klubjában
Étkeztetés kiszállítással
Étkeztetés szállítás nélkül
Házi segítségnyújtás

Önköltség
2810.- nap
730.- Ft/nap
795- Ft / nap
730- Ft / nap
1280 - Ft/ óra

Személyi térítési díjak
Személyi térítési díjak szociális alapszolgáltatások igénybevétele esetén Balatonboglár és
Ordacsehi településeken
Étkeztetés
Jövedelem (Ft/hó)

Étkeztetés
intézményi
térítési díja
szállítás nélkül
és helyben az
idősek
klubjában

Kedvezmény Kiszállítás
mértéke az
térítési díja
intézményi
60.- Ft/nap
térítési díj
százalékában

Kedvezmény Személyi térítési
mértéke az
díj szállítással
intézményi
(Ft/nap )
térítési díj
százalékában

0 - 1 4.250
14.251 - 28.500
28.501 - 42.750
42.751 - 57.000
57.001 - 85.500
85.501 - 114.000
114.001 – 142.500
142.501 - 156.750
156.751 - felett

0
145
290
365
440
510
585
655
730

100
80
60
50
40
30
20
10
0

100
100
100
50
40
30
20
10
0

0
0
0
30
40
45
50
60
65

0
145
290
395
480
555
645
715
795

Idősek nappali ellátása étkeztetés nélkül: 0.- Ft/nap
Házi segítségnyújtás : 0 Ft/ óra
Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
1. Jogszabály megalkotásának szükségessége
Az intézményi térítési díjakról szóló Balatonboglár Város Önkormányzat
Képviselő-testületének 8/2007.(IV.06.) önkormányzati rendeletemódosítása
azért vált szükségessé, mert
a Platán Alapszolgáltatási
Központ
elnevezése megváltozott valamint az előbbieken túl a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 146-147.§ foglalt
szerint a fenntartó kötelezettsége a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért
és gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátás
térítési díját és az annak alapját képező szolgáltatási önköltséget megállapítani.
A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett költségvetési adatok alapján
tárgyév április elsejéig kell megállapítani.
A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért térítési díjat (a továbbiakban: intézményi térítési díj) állapít meg, amelyet az Szt-ben, e-rendeletben, a
fenntartó önkormányzatok rendeletében, valamint az Szt. 94/C §-a ,illetve a
2011.január 1-jét megelőzően hatályos 94/B vagy 94/D §-a szerinti megállapodásban foglaltak szerint kell megfizetni.
Az 1993. évi III. tv. 115. § (1).Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy
alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.
A szabályozás várható következményei
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
Az étkezést igénybe vevők a jogszabályi előírásoknak megfelelő térítési díjért tudják igénybe venni a szolgáltatást ami beépül Balatonboglár Költségvetésébe.
b) Környezeti és egészségi következményei
Nem befolyásolják a módosítások a feladatok végrehajtását.
3. Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi
feltételek Személyi feltételek: A személyi feltételek adottak. Szervezeti feltételek: A szervezeti feltételek adottak.
Tárgyi feltételek: A tárgyi feltételek a rendelet hatályba lépéséig megvalósulnak. Pénzügyi feltételek: A pénzügyi feltételek adottak.

