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9. sz. előterjesztés 

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

az intézményi térítési díjakról szóló 22/2022. (VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján 

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

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Az intézményi térítési díjakról szóló 22/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. 

melléklet szerint módosul. 

2. § 

Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.  
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1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez 

1. Az intézményi térítési díjakról szóló 22/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.1. 

pontjában foglalt táblázat „Napi díj Sávoly községben történő igénybevétel esetén” sora helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„ 

Napi térítési díj Sávoly községben történő 

igénybevétel esetén 

bruttó 910.- Ft 

”
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Végső előterjesztői indokolás 

Tisztelt Képviselő- testület! 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi II. törvény (Szt.) 92. § (1) bekezdés 

b) pontja alapján: „A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díjakról, (...) b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási 

megállapodásban megjelölt székhely szerinti vagy az erre kijelölt települési önkormányzat a társulási 

megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.” 

A fent hivatkozott jogszabály alapján Sávoly községben a szociális étkezésért fizetendő intézményi 

térítési díj mértékét Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének az intézményi térítési 

díjakról szóló 22/2022. (VIII.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) határozza 

meg.  

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az intézményi térítési díjak összegét 

meghatározó nyersanyagköltségek, valamint az általános üzemeltetési költségek 2022. évben 

kezdődött, folyamatos és jelentős mértékű emelkedése okán javasolta a Rendelet módosítását a 

szociális étkezés intézményi térítési díja tekintetében. A szociális étkezési napi igénybevételének 

intézményi térítési díját bruttó 910.- Ft összegben javasolták megállapítani.  

A javaslattal egyetértve a módosító rendeletet 2023. március 1- vel javaslom hatályba léptetni. 

Marcali, 2023. február 2. 

  

                                                                          Bödőné dr. Molnár Irén 

                                                                            címzetes főjegyző 


