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Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!
Az intézményi térítési díjak felülvizsgálata Balatonbogláron
intézményeket érinti valamint külön megállapodás alapján:
- Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
- Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ.

a

következő

A jelenleg hatályos térítési díjakat, melynek számítási alapja a 2018. évi költségvetés
volt, 2018. február 15. napján fogadta el a Képviselő-testület. Minden esetben az
intézményvezetők felülvizsgálták a térítési díjakat és tájékoztatásukat megküldték
melyet ezen előterjesztés mellékletében szerepelnek.
Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsődében a gyermek étkeztetése a saját
konyhán történik.
A Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsődeélelmezésvezetőjének tájékoztatása
alapján intézményi térítési díjainak változtatása indokolt, ezért a képviselő-testület
által elfogadott 52 /2017. (III. 30.) számú Kt határozat az alábbi nyersanyagnorma
megállapítással egészül ki.

Balatonboglári Platán
Szociális Alapszolgáltatási
Központnak

javasolt

308

Az általános iskolások étkeztetése Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
konyháján történik.
A Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetőjének tájékoztatás alapján 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. 29/1993. (II. 17.) Korm.rendelet 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 a fenntartó önkormányzat rendeletében.

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 szolgáltatásonként közvetlen költségek arányában kell
megosztani.
Az előbbiek figyelembe vételével az önköltség, intézményi térítési díjainak
változtatása indokolt az alábbiak szerint:
Önköltség, intézményi térítési díj
Szakfeladat
Idősek nappali ellátása étkezés nélkül
Étkeztetés szállítás nélkül
( helyben az idősek klubjában, elvitellel
a főző konyháról)
Étkeztetés kiszállítással
Házi segítségnyújtás (személyi
gondozás, szociális segítés )

Önköltség
3970- nap
840- Ft / nap

Intézményi térítési díj
0.-Ft/ nap
840.-Ft/nap

885- Ft / nap
1520 - Ft/ óra

885.- Ft/ nap
0.- Ft/ óra

A fentiek alapján kérem az alábbi határozatjavaslat megtárgyalását és
elfogadását.
Balatonboglár 2018. március 12.

Mészáros Miklós
Polgármester

Határozati javaslat
I.

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonboglári
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsődé általi étkeztetésre vonatkozó intézményi
térítési díjak nyersanyagnormáját az alábbiak szerint határozza meg.

Bölcsödei napi négyszeri
étkezés
80
Ovodai napi háromszori
étkezés
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tiz.

Iskolai napi háromszori
étkezés
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Kollégiumi napi ötszöri
étkezés

regg.
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50
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NEKA Kollégium napi ötszöri
étkezés
Éthordós étkezés
Dolgozói étkezés

Balatonboglári Platán
Szociális Alapszolgáltatási
Központnak

190

237

153

javasolt

414
324
308
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294

559
639
1250

308

Határidő: azonnal
Felelős: Mészáros Miklós polgármester
II.

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati
javaslat mellékletét képező kimutatás alapján elfogadja a 2018. évi
intézményi szolgáltatási önköltségeket.

Önköltség, intézményi térítési díj
Szakfeladat
Idősek nappali ellátása étkezés nélkül
Étkeztetés szállítás nélkül
( helyben az idősek klubjában, elvitellel
a főző konyháról)
Étkeztetés kiszállítással
Házi segítségnyújtás (személyi
gondozás, szociális segítés )

Önköltség
3970- nap
840- Ft / nap

Intézményi térítési díj
0.-Ft/ nap
840.-Ft/nap

885- Ft / nap
1520 - Ft/ óra

885.- Ft/ nap
0.- Ft/ óra

Határidő: azonnal
Felelős: Mészáros Miklós polgármester
Végrehajtásért felelős: Koós Marianna Intézményvezető

