
2. számú előterjesztés 

 

 

 

 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

……/2016. (I. ….)  

 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  

 

az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII.15.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról  

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 92. § (1) b) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének az intézményi 

térítési díjakról szóló 32/2000. (XII.15.) önkormányzati rendelete módosításáról a 

következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének az intézményi térítési díjakról szóló 

32/2000. (XII.15.) (a továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete 

lép. 

 

2.§ 

 

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a folyamatban lévő ügyekben is 

alkalmazni kell. 

 

 

Marcali, 2016. január 8. 

 

 

Dr Sütő László s.k.                                             Bödőné dr Molnár Irén s.k. 

      polgármester                                                                    jegyző 
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1. melléklet a …/2016. (I….) önkormányzati rendelethez 

 

„2. melléklet a 32/2000. (XII.15.) önkormányzati rendelethez 

 

A személyes gondoskodást nyújtó intézmények térítési díjai 

(a kerekítés szabályait figyelembe véve történik a térítési díj megállapítása) 

 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjai 

 

 

Szociális Étkeztetés 

 

Intézményi térítési díj  

megnevezése 

Ft 

Napi díj az étel elvitele / helyben fogyasztása 

esetén 
510 

Napi díja az étel kiszállítása esetén 615 

Napi díja Sávoly község esetén 750 

 

Házi segítségnyújtás 

 

Intézményi térítési díj  

megnevezése 

Ft  

Gondozási óradíj  55 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

Intézményi térítési díj 

megnevezése 

Ft 

Szociálisan rászorult személy 

Ellátási nap  20 

Ellátási hónap  600 

Szociálisan nem rászorult személy 

Ellátási nap  155 

Ellátási hónap  4.590 

 

Támogató szolgáltatás 

 

Intézményi térítési díj  

megnevezése 

Ft 

Szociálisan rászorult személy  

Személyi segítés  

 

Szolgálati óradíj  80 

Szociálisan rászorult személy  

Szállító szolgáltatás 

Szállítási kilométer díj 50 

Szociálisan nem rászorult személy 



 3 

Személyi segítés  

 

Szolgálati óradíj 400 

Szociálisan nem rászorult személy 

Személyi segítés  

 

Szállítási kilométer díj 180 

 

Nappali ellátás 

 

Intézményi térítési díj  

megnevezése 

Ft 

Ellátási nap (napközbeni tartózkodás)  0  

 

 

Idősek Otthona  

 

Intézményi térítési díj  

megnevezése 

Ft 

Ellátási nap 3.000 

Ellátási hónap 90.000 

Önköltség 

Ellátási nap 5.900 

Ellátási hónap 177.050 

 

Idősek Gondozóháza 

 

Intézményi térítési díj  

megnevezése 

Ft 

Ellátási nap 3.000 

Ellátási hónap 90.000 

Önköltség 

Ellátási nap 5.900 

Ellátási hónap 177.050 

 

Gyermeknevelést segítő szolgáltatások 

 

Intézményi térítési díj  

megnevezése 

Ft 

Játszócsoport igénybevétele/fő/első óra 200 

 

Gyermekek napközbeni ellátása 

Bölcsődei gondozási díj 

 

Intézményi térítési díj  

megnevezése 

Ft 

Ellátási nap 0 

Ellátási hónap 0 
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Marcali Közös Önkormányzati Hivatal  
Jegyzője     Tel.: 85/501-000 

 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.     Fax: 85/501-055 
 

Ügyiratszám: 470/1/2016.  

Ügyintéző: Pápainé dr Káplár Orsolya Csilla 

Tel: 85/501-018 

Email: kaplar.orsolya@marcali.hu 

 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 

……/2016. (I. …..) önkormányzati rendeletének 

 

Á l t a l á n o s  i n d o k o l á s a  

 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az intézményi térítési díjakról szóló 

32/2000. (XII.15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítását az 

indokolja, hogy 2016. január 1- jétől Sávoly Község Önkormányzata a szociális étkeztetési 

feladatokat a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás keretében láttatja el, és a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92 § (1) bekezdése b) pontja 

értelmében: „A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint 

a fizetendő térítési díjakról 

b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt 

települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint 

rendeletet alkot.” 

 Jelen esetben, mivel a hatályban lévő vonatkozó rendelet a szociális étkeztetés 

szabályozása során az intézményi térítési díjat nem a Sávolyra történő kiszállítással 

igénybevett költségek figyelembevételével tartalmazza, a rendelet módosítása szükséges, a 

Sávoly községben lévő ellátottak számára az étel kiszállításával biztosított ellátás intézményi 

térítési díja megállapítása tekintetében. 

A rendeletet a kihirdetését követő napon javaslom hatályba léptetni. 

 
Marcali, 2016. január 8. 

 

Bödőné dr. Molnár Irén 

jegyző 

 
 

 

 

mailto:kaplar.orsolya@marcali.hu


TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

 

Rendelet-tervezet címe: 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének …/2016. (I. …..) önkormányzati  r e n d e l e t e  

az intézményi térítési díjakról  

szóló 32/2000. (XII.15.) önkormányzati rendelet  

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket  

befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

A rendelet célja, hogy a szociális étkeztetés 

tekintetében a Marcali Kistérségi Többcélú 

Társulás által fenntartott SZESZK- hez 

csatlakozó Sávoly település, mint új ellátási 

területre az intézményi térítési díj 

megállapítható legyen. 

 

 

van nincs az adminisztrációs  

terhek nem növekednek. 

Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:   

Sávoly település esetében a társulás útján ellátott szociális étkeztetés intézményi térítési díját a fenntartó által a társulási megállapodásban meghatározott önkormányzat (Marcali) 

rendeletében szabályozni kell.  

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  

Amennyiben a rendelet módosítása nem történik meg, sérül az 1993. évi III. törvény 92. § (1) b) pontja. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

 

Személyi: 

 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre állnak Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 
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