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Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

az intézményi térítési díjakról  

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi 

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

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. A rendelet hatálya 

1. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed az 1. és 2. mellékletben felsorolt gyermekétkeztetés szolgáltatást és 

személyes gondoskodást nyújtó intézményekre és a szolgáltatást Marcaliban igénybevevőkre. 

(2) E rendelet hatálya azon személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások és gyermekjóléti 

alapellátások térítési díja tekintetében, amelyek vonatkozásában a Marcali Kistérségi Többcélú 

Társulási megállapodást a tag önkormányzat aláírta, kiterjed az adott települési önkormányzat 

közigazgatási területén élő jogosultakra is. 

2. Az intézményi térítési díj mértéke 

2. § 

(1) Az intézményi gyermekétkeztetés szolgáltatást igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díj 

mértékét az 1. melléklet tartalmazza. 

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások és gyermekjóléti alapellátások intézményi 

térítési díjának mértékét a 2. melléklet tartalmazza. 

(3) A személyi térítési díjak megállapítása a kerekítés szabályainak figyelembevételével történik. 

3. Az intézményi gyermekétkeztetés biztosítása és igénybevételének szabályai 

3. § 

(1) Az intézményi gyermekétkeztetést Marcali Város Önkormányzata a Marcali Városi 

Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete (a továbbiakban: GAMESZ) által 

üzemeltetett konyhákról biztosítja. 

(2) Az intézményi gyermekétkeztetést igénybe vevő bölcsődében vagy óvodában nevelt gyermek 

távollétét, napi étkezési igényét az étkezés igénybevételének helyén az ott vezetett nyilvántartásban, 

vagy a GAMESZ által üzemeltetett elektronikus alkalmazás igénybevételével kell bejelenteni és 

azokban kell rögzíteni. 
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(3) Az intézményi gyermekétkeztetést igénybe vevő általános iskolai vagy középiskolai tanuló 

távollétét, napi étkezési igényét a GAMESZ által üzemeltetett elektronikus alkalmazásban kell 

bejelenteni és abban kell rögzíteni. 

(4) A gyermek, tanuló távollétét, napi étkezési igényét a tárgynapot megelőző nap 11 óráig lehet 

bejelenteni a (2) és (3) bekezdésben meghatározott módon. 

(5) Az intézményi gyermekétkezés igénybevételét felmondani, módosítani a hónap első napjára lehet 

az azt megelőző hónap 20. napjáig az étkezési térítési díj befizetésének helyén. 

4. A személyi térítési díj megfizetése 

4. § 

(1) Az intézményi gyermekétkeztetés személyi térítési díját utólag, minden hónap 15. napjáig kell 

megfizetni a bölcsőde esetében a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott Marcali 

Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ (a továbbiakban: SZESZK), egyéb esetben a 

GAMESZ számlaszámára történő átutalással, vagy a SZESZK és a GAMESZ házipénztárába történő 

befizetéssel. 

(2) A térítési díjak beszedéséről a GAMESZ által biztosított szolgáltatás esetén a GAMESZ vezetője, 

a bölcsődés gyermekek étkeztetése, továbbá a 2. mellékletben felsorolt szociális ellátások esetén az 

ellátást nyújtó SZESZK vezetője gondoskodik. Az étkezés térítési díja a SZESZK, illetve a GAMESZ 

saját bevételét képezi. 

5. A személyi térítési díj megfizetésének elmulasztásával kapcsolatos szabályok 

5. § 

(1) Az étkezési térítési díj beszedésére jogosult intézmény vezetője az étkezési térítési díj befizetését 

elmulasztó szülőt, törvényes képviselőt írásban, igazolható módon 15 napos pótbefizetési határidő 

tűzésével felhívja az étkezési térítési díj befizetésére. A felhívásban előírt 15 napos pótbefizetési 

határidő elmulasztása esetén a díj beszedésére jogosult intézmény vezetője kezdeményezi az 

étkeztetésben részesülő kizárását az étkeztetésből, és a felhívással kapcsolatban keletkezett 

iratanyagot 8 napon belül megküldi az intézményt fenntartó képviselője részére. 

(2) Az étkeztetésből történő kizárásról az intézményt fenntartó képviselője dönt. A kizárásról szóló 

döntés a kezdeményezés beérkezése napját követő hónap utolsó napjára szólhat. 

6. Záró rendelkezések 

6. § 

Hatályát veszti az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000.(XII.15.) önkormányzati rendelet. 

7. § 

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

1. Az intézményi gyermekétkeztetés nettó intézményi térítési díjai 

Szolgáltatás helye     

 Tízórai (Ft) Ebéd (Ft) Uzsonna (Ft) Napi össze (Ft) 

Bölcsőde 106 225 106 437 

Óvodák 94 272 94 460 

Általános iskolák 98 322 98 518 

Középiskolák - 334 - - 

2. Az ebédet igénybevevő felnőtt által fizetendő nettó térítési díj: 760.- Ft/ebéd.  
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2. melléklet 

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjai 

1.1. Szociális étkeztetés 

Napi térítési díj az étel elvitele/ helyben 

fogyasztása esetén 

bruttó 700.- Ft 

Napi díj az étel kiszállítása esetén bruttó 865.- Ft 

Napi díj Sávoly községben történő igénybevétel 

esetén 

bruttó 830.- Ft 

1.2. Házi segítségnyújtás 

Személyi gondozás 

gondozási óradíj 

0.- Ft és 300.000.- Ft havi jövedelemmel 

rendelkezők esetén  

0.- Ft 

Személyi gondozás 

gondozási óradíj 

300.000.- Ft- ot meghaladó jövedelemmel 

rendelkezők esetén 

340.- Ft 

Szociális segítés gondozási 

óradíj 

0.- Ft és 300.000.- Ft havi jövedelemmel 

rendelkezők esetén 

0.- Ft 

Szociális segítés gondozási 

óradíj 

300.000.- Ft- ot meghaladó jövedelemmel 

rendelkezők esetén 

400.- Ft 

1.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Szociálisan rászorult személy 30.- Ft/ ellátási nap 

Szociálisan nem rászorult személy 200.- Ft/ ellátási nap 

1.4. Támogató szolgáltatás 

szociálisan rászorult személy személyi segítés szolgálati óradíj 120.- Ft 

szociálisan rászorult személy szállító szolgáltatás szállítási 

kilométer díj 

85.- Ft 

szociálisan nem rászorult 

személy 

személyi segítés szolgálati óradíj 605.- Ft 

szociálisan nem rászorult 

személy 

szállító szolgáltatás szállítási 

kilométer díj 

330.- Ft 

1.5. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 

Ellátási nap 0.- Ft 

1.6. Nappali ellátás 

Ellátási nap 0.- Ft 

1.7. Idősek Otthona 

Intézményi térítési díj   

Ellátási nap  4.190.- Ft 

 ebből intézményi étkezés díja 590.- Ft 

Önköltség   

Ellátási nap  9.315.- Ft 



5 

 ebből intézményi étkezés díja 1.600.- Ft 

2. Gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díja 

2.1. Bölcsőde 

Ellátási nap 0.- Ft 

Ellátási hónap 0.- Ft 

3. Gyermeknevelést segítő szolgáltatás intézményi térítési díja 

3.1. Bölcsődei játszócsoport  

Játszócsoport igénybevétele  500.- Ft/ fő/ első óra 
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Végső előterjesztői indokolás 

Tisztelt Képviselő- testület! 

  

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. 

(XII.15.) önkormányzati rendeletét a korábbi többszöri és a jelen tervezetben foglalt -részben a térítési 

díjak változásával kapcsolatos módosítási igények miatt- célszerű egy új, jobban áttekinthető 

rendeletbe foglalni.  

Az intézményi térítési díjak összegének emelésére vonatkozó javaslatot a meghatározó 

nyersanyagköltségek, valamint az általános üzemeltetési költségek 2022. évben bekövetkezett 

jelentős mértékű emelkedése indokolja. 

A 603/2020. (XII.18.) számú Korm. rendelet alapján az önkormányzati fenntartású intézmények által 

nyújtott szolgáltatások díjai a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt nem 

emelkedhettek. A koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet azonban 2022. június 30-án megszűnt. 

A KSH által közölt fogyasztói árindex emelkedés 2020. december és 2021. december között az 

élelmiszerek esetében 8%-volt, ezen belül az étolajé 26,8, a liszté 23,7, a margariné 22,8, a kenyéré 

15,2, a baromfihúsé 13,4, a tejé 12,1, a péksüteményeké 11,6, a munkahelyi étkezésé 9,9, az éttermi 

étkezésé 9,6 százalékkal nőtt. A járműüzemanyagok ára 25,9%-kal nőtt egy év alatt. A KSH 

kimutatásából látható, hogy a nyersanyagként felhasználható termékek ára jóval nagyobb mértékben 

emelkedett, mint a teljes élelmiszer kosárra kimutatott fogyasztói árindex növekedés, így a 

közétkeztetésben használt alapanyagok tekintetében a KSH által közölt mutatónál jóval magasabb 

emelkedéssel kellene számolni. 

2022. januárjától havonta a következő fogyasztói árindex növekedést tette közzé a KSH az előző 

hónapokhoz képest az élelmiszerek tekintetében. A második oszlop a 2020. decemberi árakhoz 

képesti növekedést mutatja. 

  
élelmiszerek ára az előző 

hónaphoz képest 

élelmiszerek ára 2020. 

decemberéhez képest 

január 3% 11,2% 

február 2,1% 13,6% 

március 2% 15,8% 

április 3,4% 19,8% 

május 3,5% 23,9% 

június 2,9% 27,6% 

július 4,1% 32,8% 

  

A KSH által közzétett fogyasztói árindex emelkedés az élelmiszerek tekintetében az önkormányzatok 

számára előírt díjemelési moratórium 2020. decemberi bevezetése óta 32,8% volt. (A KSH számol a 

kormányzati árstop hatásával is, ami azonban az önkormányzati intézményekre nem vonatkozott, így 

jóval magasabb árszínvonal emelkedést kellene figyelembe venni.) A jelenlegi térítési díj emelkedés 

javasolt mértéke 15%, mely a KSH által kimutatott árszínvonal növekedés felét sem éri el. A 

fennmaradó különbözetet, valamint az energia költségek növekedéséből adódó többletet Marcali 

Város Önkormányzata saját költségvetéséből kell finanszírozza. Megjegyezendő továbbá, hogy 

Keszthely és Nagyatád város étkezési díjaival összehasonlítva továbbra is Marcali városban lehet a 

legkedvezőbb áron igénybe venni a közétkeztetési szolgáltatást. 
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A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjai esetében azon 

szolgáltatásoknál, ahol étkezést lehet igénybe venni- idősek otthona, szociális étkeztetés- szintén 

15%-os térítési díj emelést tartalmaz a javaslat. 

Az üzemanyagok díjának emelkedése miatt a támogató szolgálat esetében 15%-os díjemelést 

javaslunk. 

Továbbra is térítésmentesen vehető igénybe azonban a bölcsődei gondozás, az idősek nappali ellátása, 

a közösségi ellátás, valamint nem változik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátási díja. 

A legrászorultabbak által igénybe vett házi segítségnyújtás esetében a fizetendő térítési díj összege 

az ellátott jövedelmi helyzetéhez viszonyítva kerülne megállapításra. A javasolt jövedelmi sávok 

alapján valamennyi jelenlegi ellátásban részesülő a továbbiakban térítésmentesen juthat a 

szolgáltatáshoz. 

 A rendeletet 2022. szeptember 1. napjával javaslom hatályba léptetni. 

  

Marcali, 2022. augusztus 17. 

  

  

  

        Bödőné dr. Molnár Irén s.k. 

             címzetes főjegyző 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

 

Rendelet-tervezet címe: 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének …/2022. (…..) önkormányzati  r e n d e l e t e  

az intézményi térítési díjakról  

 

 

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 és 

gyermekjóléti szolgáltatásokért fizetendő 

térítési díjak megállapításának, mértékének, 

igénybevételének és a megfizetés 

elmulasztásának szabályait rögzítse. 

Van,a tervezet elfogadása esetén 

az inflációhoz mérten kisebb 

mértékű emelésre kerül sor. 

nincs nincs Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:   

A korábbi rendelet módosítása helyett indokolt volt új, a jogszabályszerkesztési feltételeknek megfelelő új rendelet megalkotása, amelynek elmulasztása esetén a központi 

jogszabályokban előírt kötelezettségünknek nem tennénk eleget. Egyúttal a rendeletben meghatározott térítési díjak többségénél a gazdasági helyzet, az infláció és az élelmiszerárak 

jelentős emelkedése miatt emelést javaslunk. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  

A rendeletalkotás elmaradása esetén további bevételcsökkenés várható a fenntartó részéről, amely működési zavart okozhat. A javaslat a gazdasági helyzet és infláció okozta jelentős 

költségnövekedést megosztja a fenntartó és igénybe vevők között.  

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

 

Személyi: 

 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre állnak Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 
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