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Sorszám: III/5. Tárgy:  A szociális igazgatásról, ellátásról és egyéb 
támogatásról, valamint a gyermek-
védelemrıl szóló rendelet módosításáról  

 
Döntéshozatal módja: 

Elıkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyzı 
 

Minısített többség az SZMSZ 12. 
§ (4) bekezdés a.) pontja alapján 

Véleményezı 
bizottság: 

Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi 
Bizottság 
Egészségügyi és Szociális Bizottság  
Pénzügyi Bizottság 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2008. december 18-i ülésére   

Tisztelt Képviselı-testület! 

A 2009. évi térítési díjakat a költségvetés tervezhetıségéhez, annak kimunkálása elıtt kell 
meghatároznunk. Ez a változás érinti az intézményi étkezési díjakat, illetve a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjait is. 

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ igazgatója a 2009. évi térítési díjakra az 
alábbi javaslatot tette. Mivel az állami normatíva és a térítési díjakból származó saját bevétel az 
Idısek Nappali Ellátásán kívül minden szolgáltatásnál fedezi a szakfeladat kiadásait, ezért 
emelést nem javasolt. A szociálisan rászoruló kliensek terheit nem célszerő tovább növelni. Az 
Idısek nappali ellátásánál 4,5 %-os inflációkövetı emelést javasol. 

A bölcsıdei térítési díjakat a nyersanyagköltségek alapján kell megállapítani. Az Egyesített 
Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Igazgató Fıorvosa 4,5 %-os emelést javasolt. 

 A Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat igazgatójának írásbeli javaslata alapján állítottuk össze a diákétkeztetésre 
vonatkozóan az intézményi térítési díjak emelésére vonatkozó javaslatunkat. Az emelés 
tartalmazza a megnövekedett energia és nyersanyagár emelkedéseket, de azon túl az étkezés 
színvonalát is emelni kívánjuk, elsısorban a tízórai és az uzsonna vonatkozásában.  A térítési díj 
emelkedésében az uzsonna és tízórai nyersanyag normája emelésének van nagyobb súlya, mert 
ezek korábban nagyon alacsonyak voltak. 

 

 
2008 

2009 

Ellátási formák 
Térítési 

díj ÁFA  Összesen 
Térítési 

díj ÁFA  Összesen 

Bölcsıdei ellátás 258 52 310 270 54 324 

Óvodai ellátás 233 47 280 296 59 355 
Általános iskolai 
menzai ellátás 200 40 240 210 42 252 

Általános iskolai 
napközis ellátás 267 53 320 330 66 396 
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A szociális ellátásoknál az idısek nappali ellátásának kivételével maradnak a 2008. évre 
megállapított díjak, melyeket tájékoztatásul az alábbiakban bemutatunk. Az összegek 
tartalmazzák az ÁFA-t, tehát bruttó árak. 

Szociális étkeztetés szolgáltatás térítési díja: 

o A nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén: 273.- Ft  

o A nyugdíjminimum 150 %-a és 300 % közötti jövedelem esetén: 315.- Ft  

o A nyugdíjminimum 300 %-át meghaladó jövedelem esetén: 383.- Ft 

Házi segítségnyújtás óradíja: 

o A nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén: 115.- Ft 

o A nyugdíjminimum 150 %-át meghaladó jövedelem esetén: 300.- Ft 

Fogyatékosok Nappali Ellátása: 

o Fogyatékos személyek nappali ellátása: 280.-Ft 

o Benntartózkodási díj: 20.- Ft 

o Étkezési díj: 260.- Ft 

 Idısek Nappali ellátása: 

                                                                  2008. évben                           2009. évben javasolt 

Idıs személyek nappali ellátása                 398.-Ft                                         416.- Ft 

Benn tartózkodási díj:                                 20.- Ft                                            21.-Ft 

Étkezési díj:                                              378.- Ft                                          395.-Ft 

 

A Hajléktalanok Átmeneti Szállóinak térítési díjánál is javasoljuk a 2008. évi térítési díjakat 
változatlanul hagyni: 

                                      2008. január 1-tıl 

Elsı hónapban               ingyenes                                             

Második hónaptól          2500 Ft/hó                                       

Egy év után                    3500 Ft/hó                                           

Második évtıl                6500 Ft/hó                                           

A Támogató Szolgálatnál javasolunk egy minimális változást, illetve a jelenlegi szabályozásból 
hatályon kívül helyezni azt a részt, hogy a Szociális Szolgáltató Központ igazgatója saját 
hatáskörben mérsékelheti, vagy elengedheti a díjakat, mivel a díjak így is nagyon humánusak. A 
R. 34/B. § (4) bekezdését hatályon kívül helyezni javasoljuk, melyek a következı díjakat 
tartalmazzák: a személyi segítés díja jelenleg 100 Ft/ óra, a szállító szolgáltatás pedig 50 Ft/km. 
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A mérséklés helyett ezeket javasoljuk differenciáltan megállapítani, az alábbiak szerint 2009. 
január 1-tıl: 

Személyi segítés: 50 Ft/óra. 

Szállító szolgáltatás: 100 Ft/km 

Szociálisan nem rászorultak személyi segítése: 80 Ft/óra 

Szociálisan nem rászorultak szállítása: 160 Ft/km. 

Szociális rendeletünk további módosítását indokolja, hogy az adósságkezelési 
szolgáltatást egy külön rendeletben kívánjuk szabályozni a jövıben, ezért a jelenlegi R. 6/A. §, 
6/B. § és 6/C. §-ait hatályon kívül kell helyezni, melyek az adósságkezelésre vonatkoztak. 

Kérem a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.  

 

Békés, 2008. december 9. 
Izsó Gábor 

polgármester 
 

…………………….. 
   Jogi ellenjegyzı  
 
 
……………………. 
Pénzügyi ellenjegyzı  
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

…../2008. (XII. 19.) 
 

r e n d e l e t e 
 

A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, ELLÁTÁSRÓL ÉS EGYES 
TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A GYERMEKVÉDELEMR İL 

szóló 5/1995. (III. 3.) rendelet 
 

m ó d o s í t á s á r ó l 
 

(TERVEZET) 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény végrehajtására, a gyermekek védelmérıl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtására, valamint az 1991. évi 
XX. törvény 133. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1. § 
  
A szociális igazgatásról, ellátásról és egyes támogatásokról, valamint a gyermekvédelemrıl 
szóló 5/1995. (III. 3.) KT rendelet (a továbbiakban: R.) 6/A. §, 6/B. § és 6/C. §-a hatályát 
veszti. 

 
2. § 

 
A R. 31. § (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: 
 

„31. § (2) Békés Város Önkormányzata által fenntartott, személyes gondoskodást biztosító 
gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díja naponta: 

        2009. 
 - bölcsıdei ellátás 270,- Ft + ÁFA 
 - óvodai napközis ellátása                                  296,- Ft+ ÁFA 
 - általános iskolai menzai ellátás 210,- Ft+ ÁFA 
 - általános iskolai napközis ellátás                     330,- Ft+ ÁFA 
 

3. § 
 
A R. 34/B. § (4) bekezdése helyébe az alábbi (4) bekezdés lép: 

 
„34/B. § (4) A térítési díj mértéke: 

a) Személyi segítés: 50,- Ft/óra 
b) Szállító szolgáltatás: 100,- Ft/km 
c) Szociálisan nem rászorultak személyi segítése: 80,- Ft/óra 
d) Szociálisan nem rászorultak szállítása: 160,- Ft/km.” 

 
4. § 

 
A R. 35. § (3) bekezdés helyébe az alábbi (3) bekezdés lép: 
 
„35. § (3) 1. Idısek nappali ellátása 

a) Idıs személyek nappali ellátása: 416,- Ft 
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b) Benntartózkodási díj: 21,- Ft 
c) Étkezési díj: 395,- Ft. 

2. Fogyatékosok nappali ellátása 

a) fogyatékos személyek nappali ellátása: 280,- Ft 
b) benntartózkodási díj: 20,- Ft 
c) étkezési díj: 260,- Ft 

 
5.§ 

 
Ezen rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.  
 
B é k é s ,  2008. december 18. 
 
 
 
 
          Izsó Gábor sk.                           Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka sk. 
           polgármester                         jegyzı 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetésre került: 
 
2008. december 19-én 
 
 
 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka  
                      jegyzı  


