
ELŐTERJESZTÉS 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. július 27-én tartandó ülésére 

„a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról” szóló 39/2004. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 

tartalmaz rendelkezéseket a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra, azok igénybevételére, valamint 

a fizetendő térítési díjakra vonatkozóan. 

 

A rendeletben foglalt intézményi térítési díjakat utoljára 2020. szeptember 1-ei hatállyal változtatta meg 

a Képviselő-testület. 

 

Időközben az élelmiszerárak drasztikusan emelkedtek, így az élelmezés nyersanyagköltsége jelentősen 

megnőtt. 

 

A COVID járvány miatt hozott kormányzati rendelkezések nyomán viszont 2020. decemberétől 2022. 

június 30. napjáig nem volt lehetőségük az önkormányzatoknak az általuk alkalmazott különböző díjak 

megemelésére, új díjak bevezetésére. 

 

A díjak emelésére vonatkozó moratórium megszűnésével az önkormányzatok ismét hozhatnak 

díjemelésre irányuló rendelkezést, és ennek megfelelően módosíthatják vonatkozó rendeleteiket. 

 

Fentiek alapján a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjak napi összegét 30 

%-al javasolom megemelni, amely az utóbbi idők inflációs folyamatait tekintve feltétlenül indokolt. 

 

Hasonló mértékű emelést javasolok a szociális alapellátás körébe tartozó szociális étkeztetés esetében 

is, melynek tekintetében az étkezést biztosító étterem már január elsejétől jelentősen megemelte az ebéd 

árát.  

 

A házi segítségnyújtás óradíjai esetében egy jóval kisebb mértékű, 5 % alatti emelést javasolok, a térítési 

díj országos mértékének figyelembe vételével. 

 

A szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás esetében a kedvezmény biztosításánál figyelembe vehető 

jövedelemhatár emelését javasolom, mivel ezen ellátást igénybe vevő személyek havi jövedelme 

(nyugdíja) is többször emelkedett a korábbi módosítás óta. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a fent leírtak alapján szíveskedjék elfogadni az alábbi rendelet-

tervezetet! 

 

 

 

Gárdony, 2022. július 19. 

 

                         Jankovics Zoltánné 

                                   jegyző 

 

 

készítette: Jankovics Zoltánné jegyző 

 

 

 



Gárdony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 .../.... (...) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díjakról szóló 39/2004. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, 

valamint a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról szóló 39/2004. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 7. § (2)–(4) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezések lépnek: 

„(2) A szociális alapellátás körébe tartozó, napi egyszeri meleg ételt biztosító szociális 

étkeztetés intézményi térítési díja: 1.450,- Ft/nap/fő. 

(3) A házi segítségnyújtásért fizetendő intézményi térítési díj összege a szociális segítés és a 

személyi gondozás esetében egyaránt: 1.500,-Ft/óra/fő. 

(4) A szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjából az ellátást igénybe 

vevő személy rendszeres havi jövedelme alapján: 

a) 70.000,- Ft alatt 100 % 

b) 70.001,- Ft és 95.000,- Ft között 50 % 

c) 95.001,- Ft és 120.000,- Ft közötti 30 % kedvezményt kell biztosítani a személyi térítési díj 

megállapításánál.” 

2. § 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról szóló 39/2004. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(2) A gyermekek napközbeni ellátásáért az alábbi intézményi térítési díjakat kell fizetni: 

a) bölcsődei napi négyszeri étkezés: 760,- Ft/nap/fő, amely összeg az Áfá-t tartalmazza 

b) óvodai napi háromszori étkezés: 860,- Ft/nap/fő, amely összeg az Áfát tartalmazza 

c) általános iskolai napközi, háromszori étkezés: 940,- Ft/nap/fő, amely összeg az Áfát 

tartalmazza 

d) általános iskolai ebéd: 590,- Ft/nap/fő, amely összeg az Áfát tartalmazza 

e) középiskolai ebéd: 810,- Ft/nap/fő, amely összeg az Áfát tartalmazza.” 

3. § 

Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

   Tóth István           Jankovics Zoltánné 

polgármester          jegyző 

 

 



Jelen önkormányzati rendelet 2022. ………………………. napján kihirdetésre került. 

 

 

 

 

 

 

      Jankovics Zoltánné 

    jegyző 

 

 


