Szociális és gyermekvédelmi
intézményi térítési díjak
felülvizsgálata
Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző
dr. Bimbó Mária osztályvezető,
Igazgatási Osztály
Kádasné Öreg Julianna igazgató,
Békés Városi Szociális Szolgáltató
Központ
Előkészítésben Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és
Szociális Bizottság,
részt vesz:
Pénzügyi Bizottság
Tárgy:

Sorszám: IV/12
Döntéshozatal módja:
Egyszerű szótöbbség

Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Egyéb előterjesztés
Békés Város Képviselő-testülete

2015. március 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 114. § (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért - ha
törvény másként nem rendelkezik - térítési díjat kell fizetni. Az Szt. 115. § (1) bekezdése
alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a
továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről
szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének, támogató szolgáltatás és
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön
jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete. Az intézményi térítési díjat
integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek
szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával.
Az Szt. 115. § (9) bekezdésében foglaltak szerint a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre
tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség
év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.
Az Szt. 92. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról, ha a fenntartó
önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési
önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 146. § (1) bekezdése értelmében, ha e törvény másként nem
rendelkezik, 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 ellátásért
térítési díjat kell fizetni. A Gyvt. 147. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a fenntartó
megállapítja a 146. § (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, ami a

1

szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás
különbözete. Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is
szolgáltatásonként (ellátásonként) kell meghatározni, a közös költségelemek
szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával.
A Gyvt. 151. §-ában foglaltak szerint a gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni az
általános és középiskolai diákotthonban, kollégiumban, az általános iskolai, továbbá – ha
külön jogszabály másképpen nem rendelkezik – középfokú iskolai menzai ellátás keretében, a
fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben. Ha a szülő
(törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a nem állami fenntartó az általa fenntartott
nevelési-oktatási intézményben, a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában és a
közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelésioktatási intézményben, a fenntartó az egyéb állami fenntartású intézményben a gyermekek és
a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a
déli meleg főétkezést és két további étkezést. Ha a gyermekétkeztetést a települési
önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja
meg. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyag
költségének egy ellátottra jutó napi összege.
A szociális ellátásokat a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulása által fenntartott
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ biztosítja. A térítési díjak 2015-ös évben történő
emelése iránti kérelem nem került előterjesztésre, mert a társulási normatíva a 2014-ben
megállapított összegekben 2015-ben is fedezi a költségeket, kiadás oldalon olyan emelkedés
nem történt, ami változást indokolna.
A gyermekétkeztetés biztosítását a Békési Városgondnokság látja el, amely intézmény
vezetője arról nyújtott tájékoztatást, hogy - számításaik alapján – mivel a nyersanyagárak nem
emelkedtek, a térítési díjak emelésére ezáltal nincs szükség.
Előzőek alapján a helyi szociális, illetve gyermekvédelmi rendelet tárgyi okból történő
módosítására nincs szükség.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót szíveskedjen megvitatni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni.
Határozati javaslat:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és gyermekvédelmi
intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
Békés, 2015. március 19.
Izsó Gábor
polgármester
Jogi ellenjegyző
Pénzügyi ellenjegyző
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