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Tisztelt Közgyűlés!
többség

Minősített

Az előterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Térítési díj rendelet) módosítására tesz javaslatot.
Jogszabályi háttér:
I. Szociális étkezés
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Sztv.) 92. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdés f) pontja alapján a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó
önkormányzat rendeletet alkot. A térítési díj megállapítására vonatkozó szabályokat a Sztv. és
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17)
Kormányrendelet, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019.
évi LXXI. törvény tartalmazza. A Sztv. 115. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az intézményi
térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként
megállapított összeg (továbbiakban: intézményi térítési díj). A jogszabályból következik, hogy a
szociális étkezés 2020. évi térítési díja 2020. április 1-jéig kerülhet felülvizsgálatra.
A hatályos jogszabály értelmében az intézményi térítési díj legnagyobb mértéke nem
haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget, ugyanakkor lehetőséget biztosít alacsonyabb
mértékű díj megállapítására. A Sztv. 115/A. §-a pedig felsorolja azokat a szolgáltatásokat,
amelyeket térítésmentesen kell biztosítani, így a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatást,
a népkonyhán történő étkeztetést, a családsegítést, a közösségi ellátásokat, az utcai szociális
munkát, a hajléktalan személyek részére a nappali ellátást, az éjjeli menedékhelyen biztosított
ellátást, a hajléktalan személyek esetében az ellátás keretében kizárólag lakhatási szolgáltatást
és tisztálkodási lehetőséget.
II. Gyermekétkeztetés
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 146. §-a szerint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, valamint a
gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
A Gyvt. 147. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a fenntartó állapítja meg az ellátások
intézményi térítési díját, amely – gyermekétkeztetés kivételével – a szolgáltatási önköltség és a
központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.
A Gyvt. 151. § (3) bekezdése értelmében a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának
alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
Gyvt. 147. § (3)-(4) bekezdése: (3) A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok
alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy
alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. (4) A fenntartó az
intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály szerint
dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.
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A Gyvt. 151. § (2) bekezdése szerint, ha a települési önkormányzat biztosítja a
gyermekétkeztetést, akkor a gyermekétkeztetés térítési díjait a települési önkormányzat
állapítja meg.
A 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése értelmében kerekítve kell
megállapítani.
Az előterjesztés mellékletét képezi az étkezési szolgáltatást végző Kölyökmenza Kft. levele, a
Humánszolgáltató Központ, valamint a Városi Bölcsőde véleménye, valamint a gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság véleménye.
A hatályos Térítési díj rendelet 1. melléklete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
egyéb intézményi nyersanyagnormáiról, térítési díjalapjairól és intézményi térítési díjairól
rendelkezik. Az étkezési szolgáltatást végző Kölyökmenza Kft. kezdeményezte a KSH 2019. évi
szakági inflációja szerinti 7 %-os térítési díj emelést.
A térítési díj emelését nem javasolom, ezért a rendelettervezet az 1. melléklet
1. Bölcsődei ellátás
2. Óvodai ellátás
3. Általános iskolai ellátás
4. Középiskolai ellátás
5. Kollégiumi ellátás vonatkozásában nem tartalmaz módosítási javaslatot.
Az 1. melléklet 6. pontja a bölcsőde gondozási díjakról rendelkezik, a 7. pont pedig a
napközbeni gyermekfelügyelet térítési díjait határozza meg. A jelenleg hatályos rendeletben,
amely az előterjesztés részét képezi, tájékoztatásul eltérő színnel jelölésre került a
szolgáltatások egységére jutó önköltség.
A Térítési díj rendelet 2. mellékletében szereplő „1. Szociális ellátások nyersanyagnormái” a
Kölyökmenza Kft. által korábban megadott normák módosítását szintén nem javasolom.
A Szociális ellátások térítési díjainak megállapítása az egy adagra jutó éves önköltség számítás
alapján történik. A rendelettervezet 2. melléklete az
1. Szociális ellátások
2. Házi segítségnyújtás
3. Hajléktalanok átmeneti szállása
4. Családok átmeneti otthona ellátások vonatkozásában tartalmazza a jelenleg hatályos
térítési díjakat, az előterjesztés mellékletében a jelenleg hatályos rendeletben eltérő színnel
jelöltük az egységre jutó önköltséget.
A 29/1993. (II. 17.) kormányrendelet szerint 2020. január 1. napjától a bentlakásos intézményi
ellátásnál nem határozható meg havi térítési díj. A személyi térítési díj számítása napi díj
alapján történik. A központi jogszabályból adódó kötelezettség miatt szükséges a Térítési díj
rendelet módosítása.
A Térítési díj rendelet 3. melléklete határozza meg, hogy a szolgáltató a nyersanyagnorma
hány %-ának megfelelő rezsiköltséget számláz az étkezést igénybe vevő költségvetési szerv
számára. Ezzel kapcsolatban módosítást nem javasolok.
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A Jat. 17. § (1) bekezdése szerint: „(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett
hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás
várható következményeit. Megfelelve a Jat. előírásának az előzetes hatásvizsgálat
eredményéről hatásvizsgálati lapot készítettünk, mely az előterjesztés részét képezi.
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 32. §-a
rendelkezik arról, hogy a rendelet-tervezeteket társadalmi egyeztetésre kell bocsátani.
Ezen rendelkezésnek eleget téve a Polgármesteri Hivatal a www.szekszard.hu honlapon
hirdetményt tesz közzé, melyben tájékoztatja a lakosságot erről a lehetőségről.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, a rendelet-tervezetet
fogadja el.
Szekszárd, 2020. február 20.
Ács Rezső
polgármester
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendeletmódosítás társadalmi hatása a
központi jogszabályváltozás miatt mutatható ki. A 29/1993. (II. 17.) kormányrendelet szerint
2020. január 1. napjától a bentlakásos intézményi ellátásnál nem határozható meg havi
térítési díj. Gazdasági, költségvetési hatása térítési díj emelés esetén lenne kimutatható.
b) Környezeti és egészségi következményei: Nem releváns.
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletben foglaltak végrehajtásának
adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.
d) Egyéb hatása: nincs
e) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A rendelet megalkotását indokolja, hogy kormányrendelet a bentlakásos
intézményi ellátás vonatkozásában változást ír elő a díj megállapításánál.
f) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A
jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.

Határozati kivonat a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2020. február 10. napi rendes
ülésének jegyzőkönyvéből
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottságának 117/2020. (II.10.) határozata
a Kölyökmenza Kft. kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a Kölyökmenza Kft. térítési díj emelésére vonatkozó kérelmét nem támogatja.
Határidő:
Felelős:

2020. február 10.
Bomba Gábor elnök

Szekszárd, 2020. február 10.
A kiadmány hiteléül:
dr. Holczer Mónika
jogi és bizottsági referens
A határozatot kapja:
 Tamási Anna igazgatóságvezető

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2020. (……)
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önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló
36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(t e r v e z e t)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva – a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019.
(XII. 23.) önkormányzati rendelet 53. § (1) bekezdés d) pont de) alpontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, Szociális,
Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság, Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
véleményének kikérésével – a következőket rendeli el.
1. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.)
önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző

1. melléklet a ……/2020. (…..) önkormányzati rendelethez
67elot
6

„2. melléklet a 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

1. Szociális ellátások
Nyersanyagnorma
1.1. Szociális étkeztetés és idősek nappali ellátása
1.2. Szociális étkeztetés és idősek nappali ellátása reggeli
1.3. Szociális étkeztetés és idősek nappali ellátása vacsora
1.4. Bentlakásos intézményi ellátás (Idősek Otthona napi 3x étkezés)
1.5. A fogyatékosok nappali intézménye
1.6. Diétás szociális étkeztetés ebéd
1.7. Diétás szociális étkeztetés reggeli
1.8. Diétás szociális étkeztetés vacsora
1.9. Bentlakásos intézményi ellátás diétás étkeztetés
(Idősek Otthona napi 3x étkezés)

343 Ft/nap
201 Ft/nap
240 Ft/nap
784 Ft/nap
343 Ft/nap
358 Ft/nap
203 Ft/nap
242 Ft/nap
803 Ft/nap

Térítési díj:
Egy adagra jutó éves önköltség számítás alapján.
Szociális étkeztetés
1.1.1. Szociális étkeztetés házhozszállítás nélkül
1.1.2. Szociális étkeztetés házhozszállítással

640 Ft/nap
710 Ft/nap

Idősek nappali ellátása:
1.1.3. Szociális étkeztetés
1.1.4. Idősek nappali ellátása

640 Ft/nap
60 Ft/nap

Bentlakásos intézményi ellátás (Idősek Otthona)
Szekszárd:
1.2.1. Demens betegek ellátása

3.305 Ft/nap

1.2.2. Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása

3.305 Ft/nap

Tolna:
1.2.3. Demens betegek ellátása

3.305 Ft/nap

1.2.4. Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása

3.305 Ft/nap

Fogyatékosok nappali intézménye:
1.3.1. térítési díj, napi 1-szeri étkezés
1.3.2. térítési díj, étkezés nélküli benntartózkodással

640 Ft/nap
160 Ft/nap

2. Házi segítségnyújtás
2.1. Házi segítségnyújtás Szekszárdon
2.2. Házi segítségnyújtás a társult településeken:
2.2.1. Őcsény
2.2.2. Medina
2.2.3. Kéty
2.2.4. Murga
2.2.5. Felsőnána
2.2.6. Szedres
2.2.7. Szálka

510 Ft/óra
0 Ft/óra
0 Ft/óra
0 Ft/óra
350 Ft/óra
0 Ft/óra
0 Ft/óra
0 Ft/óra
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2.2.8. Zomba
2.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
2.3.1. Szekszárdon
2.3.2. Valamennyi társult településen

0 Ft/óra
0 Ft/hó
0 Ft/hó

3. Hajléktalanok átmeneti szállása:
3.1 Intézményi térítési díj alapja (egy ellátottra jutó önköltség)

3.810 Ft/nap

4. Családok átmeneti otthona
4.1. Intézményi térítési díj alapja (egy ellátottra jutó önköltség)

650 Ft/nap

„

Hatályos rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az önköltséget.
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Hatály: 2020.II.4. Szekszárdi Önkormányzat 36/2001. (XII. 21.) rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról1
Bevezető rész
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 92. §-a (2) bekezdésének f) pontjában, valamint a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. §-a (2)
bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokért fizetendő térítési díjakról a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által
fenntartott - továbbá nem állami szerv által ellátási szerződéssel átvállalt és működtetett intézményekre, valamint a szolgáltatást igénybevevő személyekre.
Általános szabályok
2. § (1) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért - a
családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, nappali melegedő és népkonyha, éjjeli menedékhely
kivételével - térítési díjat kell fizetni.
(2)2 Ha a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásnál a jogosult, illetve a
személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekvédelmi ellátásnál a kötelezett a személyi
térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri az (1)
bekezdésben szabályozott értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Szociális,
Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsághoz fordulhat. Ilyen esetben átruházott
hatáskörében eljárva a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság
határozattal dönt a személyi térítési díj összegéről. A személyi térítési díj felülvizsgálata során a
1
A rendeletet a közgyűlés a 2001. december 18-i ülésén fogadta el. Az Önkormányzat
által rendelkezésre bocsátott hivatalos, 2017. január 1-jén hatályos, módosításokkal
egységes szerkezetben közölt szöveg. Módosította: 2/2003. (I. 31.) szekszárdi ör.,
3/2004. (I. 30.) szekszárdi ör., 3/2005. (I. 31.) szekszárdi ör., 7/2006. (I. 30.) szekszárdi
ör., 4/2007. (I. 31.) szekszárdi ör., 8/2007. (III. 1.) szekszárdi ör., 35/2007. (X. 1.)
szekszárdi ör. 19. § (2) bekezdése, 13/2008. (II. 29.) szekszárdi ör., 9/2009. (III. 30.)
szekszárdi ör., 5/2010. (III. 9.) szekszárdi ör., 11/2010. (V. 5.) szekszárdi ör., 18/2011.
(IV. 13.) szekszárdi ör., 10/2012. (III. 6.) szekszárdi ör., 5/2012. (II. 7.) szekszárdi ör.,
17/2012. (IV. 12.) szekszárdi ör., 6/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet, 15/2013. (III.
29.) önkormányzati rendelet, 14/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet, 20/2015. (VII.
8.) önkormányzati rendelet, 9/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet, 23/2016. (VI. 1.)
önkormányzati rendelet.
2
Megállapította: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 2/2020.
(II. 3.) önkormányzati rendelete 4. §. Hatályos: 2020. II. 4-től.
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fentieket értelemszerűen alkalmazni kell.
(3)3 A Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság a személyi térítési díj
összegét a (2) bekezdés szerint előterjesztett kérelemre akkor csökkentheti vagy engedheti el,
ha a térítési díj megfizetése a kötelezett saját vagy családja létfenntartását veszélyezteti, illetve
szociális körülményei ezt indokolttá teszik.
(4)4 Az intézményi gyermekétkeztetés esetében - a gyermek igazolt hiányzása, vagy más ok
miatt bekövetkező távolmaradása esetén - az étel elvitelének lehetőségét a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési
díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Gytr.) 13. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség mellett
biztosítani kell.
Térítési díjak
3. § (1)5 A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátások
térítési díját (a továbbiakban: intézményi térítési díj) ellátási formánként a Közgyűlés, mint
intézményfenntartó évente két alkalommal állapíthatja meg. Az intézményi térítési díjat e
rendelet 1. melléklete, illetve 2. melléklete tartalmazza.
(1a)6
(1b)7 A bölcsődei ellátás esetében a gondozásért és az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.
(1c)8 A Kölyökmenza Kft. a 3. melléklet 1. pontja szerint a nyersanyagnorma étkezési
típusonként meghatározott %-ának megfelelő rezsiköltséget számláz az étkezést igénybe vevő
költségvetési szerv számára.
(1d)9
(2)10 A kötelezett által a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátás után
fizetendő személyi térítési díjat az intézményi térítési díj alapján a kötelezett Szt. 116. § (1)
bekezdés szerint megállapított jövedelmét figyelembe véve a következők szerint kell
megállapítani:
a)11 a szociális étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást
igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének
3

Megállapította: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 2/2020.
(II. 3.) önkormányzati rendelete 4. §. Hatályos: 2020. II. 4-től.
4
Beiktatta: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 45/2017. (XII.
20.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2017. XII. 21-től.
5
Módosította az 5/2012. (II. 7.) szekszárdi ör. 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2012. március
8-tól.
6
Hatályon kívül helyezte: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
16/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatálytalan: 2017. V. 1-től.
7
Beillesztette a 17/2012. (IV. 12.) szekszárdi ör. 1. §. Hatályos 2012. június 1-től.
8
Beillesztette a 9/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2016. március
16-tól.
9
Hatályon kívül helyezte: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
16/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatálytalan: 2017. V. 1-től.
10
Módosította a 13/2008. (II. 29.) szekszárdi ör. 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.
március 1-től.
11
Módosította a 18/2011. (IV. 13.) szekszárdi ör. 1. §. Hatályos 2011. május 1-től.
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aa) 20%-át, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át meg nem haladó
jövedelem esetén,
ab)12 30%-át, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át meghaladó
jövedelem esetén;
b)13 a házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem
haladhatja meg a gondozott jövedelmének 25%- át;
c)14 ha a házi segítségnyújtás keretében étkezést is biztosítanak, a személyi térítési díj
együttes összege nem haladhatja meg a gondozott jövedelmének 30%- át;
d)15
e)16 a fogyatékosok nappali ellátást nyújtó intézményében az ellátásért fizetendő személyi
térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő jövedelmének 30%-át;
f)17 tartós elhelyezést nyújtó intézményben (szociális otthon) az intézményi ellátásért
fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a jogosult jövedelmének 80%- át;
g)18
(2a)19 A hajléktalanok átmeneti szállása intézményi ellátás esetén személyi térítési díjként az
ellátott havi jövedelmének legfeljebb 10%-a állapítható meg. A hajléktalanok átmeneti
szállására szolgáló intézményekben - a rehabilitációs célú intézmények kivételével - a gondozás
első 30 napjára személyi térítési díj nem kérhető.
(3)20 A családok átmeneti otthonában személyi térítési díjként a szolgáltatást kérelmező
kötelezett havi jövedelmének legfeljebb
a) 25%-a állapítható meg
aa) egy gyermek átmeneti gondozása esetén,
ab) ha a kötelezett a gyermekkel együtt veszi igénybe a családok átmeneti otthonát.
b) 50%-a állapítható meg
ba) több gyermek átmeneti gondozása esetén,
bb) ha a kötelezett több gyermekkel együtt veszi igénybe a családok átmeneti otthonát.
(4)21 Az Szt. 115. §-ának (2) bekezdése szerinti minimális személyi térítési díj
12

Megállapította: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 13/2019.
(IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2). Hatályos: 2019. VI. 1-től.
13
Módosította a 18/2011. (IV. 13.) szekszárdi ör. 1. §. Hatályos 2011. május 1-től.
14
Módosította a 13/2008. (II. 29.) szekszárdi ör. 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.
március 1-től.
15
Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte az 5/2010. (III. 9.) szekszárdi ör. 3. § (2)
bekezdése. Hatálytalan 2010 március 9-től.
16
Módosította a 13/2008. (II. 29.) szekszárdi ör. 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.
március 1-től.
17
Módosította a 13/2008. (II. 29.) szekszárdi ör. 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.
március 1-től.
18
Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 23/2016. (VI. 1.) önkormányzati rendelet
4. §. Hatálytalan 2016. június 2-től.
19
Beillesztette a 23/2016. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2016. június 2től.
20
Beillesztette a 13/2008. (II. 29.) szekszárdi ör. 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.
március 1-től.
21
Beillesztette a 13/2008. (II. 29.) szekszárdi ör. 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.
március 1-től.
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a) étkeztetés - ide nem értve a népkonyhát - esetében 50 Ft/nap,
b) nappali ellátás esetében - ide nem értve a hajléktalan személyek nappali ellátását étkezés igénybevételével 70 Ft/nap, étkezés igénybevétele nélkül 20 Ft/nap.
(5)22
(6)23
(7)24
(8)25
(9)26
4. § (1) A személyi térítési díj összegéről - az Szt. 117. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel - az
intézmény vezetője az ellátás igénybevétele után, de legkésőbb az igénybevételtől számított
30 napon belül írásban értesíti a kötelezettet.
(2)27 Ha a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásnál a jogosult, illetőleg a
személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekvédelmi ellátásnál a kötelezett a személyi
térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri az (1)
bekezdésben szabályozott értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül Szekszárd Megyei
Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottságához (a továbbiakban: Szociális és
Egészségügyi Bizottság) fordulhat. Ilyen esetben átruházott hatáskörében eljárva a Szociális és
Egészségügyi Bizottság határozattal dönt a személyi térítési díj összegéről. A személyi térítési
díj felülvizsgálata során a fentieket értelemszerűen alkalmazni kell.
(3) A Szociális és Egészségügyi Bizottsága a személyi térítési díj összegét a (2) bekezdés
szerint előterjesztett kérelemre akkor csökkentheti vagy engedheti el, ha a térítési díj
megfizetése a kötelezett saját vagy családja létfenntartását veszélyezteti, illetve szociális
körülményei ezt indokolttá teszik.
(4)28 A térítési díj-hátralékkal összefüggésben foganatosított eljárásokban Gytr. 16. §-ában
foglalt eljárásrend alkalmazandó.
(5)29 A Gytr. 16. § (3) bekezdés szerinti rendelkezés foganatosítását követően Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata fizetési felszólítást küld a kötelezett részére 15 napos
fizetési határidő tűzésével. Ezzel egyidejűleg értesíti az illetékes Család- és Gyermekjóléti
Szolgálatot, hogy szociális segítő munkával működjön közre a térítési díjhátralék rendezése, a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, illetve megszüntetése érdekében.

22
Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 13/2008. (II. 29.) szekszárdi ör. 3. § (2)
bekezdése. Hatálytalan 2008. március 1-től.
23
Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 13/2008. (II. 29.) szekszárdi ör. 3. § (2)
bekezdése. Hatálytalan 2008. március 1-től.
24
Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 13/2008. (II. 29.) szekszárdi ör. 3. § (2)
bekezdése. Hatálytalan 2008. március 1-től.
25
Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 13/2008. (II. 29.) szekszárdi ör. 3. § (2)
bekezdése. Hatálytalan 2008. március 1-től.
26
Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 13/2008. (II. 29.) szekszárdi ör. 3. § (2)
bekezdése. Hatálytalan 2008. március 1-től.
27
Módosította a 2/2003. (I. 31.) szekszárdi ör. 3. §. Hatályos 2003. február 1-től.
28
Beiktatta: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 45/2017. (XII.
20.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2017. XII. 21-től.
29
Beiktatta: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 45/2017. (XII.
20.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2017. XII. 21-től.
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(6)30 A (5) bekezdés szerinti eljárást követően, annak eredménytelensége esetén a fizetési
meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvényben meghatározottak szerint kell eljárni.
(7)31 Ha a kötelezett a térítés díjhátralékát az (5) bekezdés szerinti határidőig nem rendezi,
úgy az ellátást a jegyző az illetékes Család- és Gyermekjóléti Szolgálat véleménye alapján
felfüggesztheti. A felfüggesztési eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a felfüggesztés a döntés véglegessé
válásának napjától legfeljebb a tartozás rendezésének napjáig tart. Amennyiben a tartozás
rendezésre kerül, a kötelezett újra igényelheti az ellátást.
(8)32 Amennyiben az illetékes család- és gyermekjóléti szolgálat a (7) bekezdés szerinti
véleményében az étkezési ellátás felfüggesztését a gyermek veszélyeztetettsége miatt nem
javasolja, az ellátás nem függeszthető fel.
(9)33 A jegyző az ellátás felfüggesztéséről a határozat megküldésével értesíti a kötelezettet, a
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot, valamint az intézményt.
5. §34 A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakkal kapcsolatos e
rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt., a Gyvt., a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési
díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm.
rendeletben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
Záró rendelkezések
6. § E rendelet 2002. február 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
7. §35 E rendeletnek a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló
36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2016. (VI. 1.)
önkormányzati rendelettel megállapított 3. § (2a) bekezdését 2016. január 1-jétől kell
alkalmazni.

Kocsis Imre Antal s. k.
polgármester

Dr. Kilián Orsolya s. k.
jegyző

Záradék:
A kihirdetés napja: 2001. december 21.
30

Beiktatta: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 45/2017. (XII.
20.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2017. XII. 21-től.
31
Megállapította: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 21/2019.
(VII. 5.) önkormányzati rendelete 4. §. Hatályos: 2019. VII. 10-től.
32
Beiktatta: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 45/2017. (XII.
20.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2017. XII. 21-től.
33
Beiktatta: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 45/2017. (XII.
20.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2017. XII. 21-től.
34
Módosította a 9/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2016. március
16-tól.
35
Beillesztette a 23/2016. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2016. június 2től.
67elot
13

Dr. Kilián Orsolya s. k.
jegyző

1. melléklet a 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez36
A személyes gondoskodást nyújtó szociális és egyéb intézményi ellátások
nyersanyagnormáiról, térítési díjalapjairól és intézményi térítési díjairól
1. Bölcsődei ellátás:
Nyersanyagnorma
1.1. Gyermekétkeztetés (napi 3 x étkezés)
1.2. Gyermekebéd
1.3. Gyermek reggeli
1.4. Gyermek uzsonna
1.5. Diétás gyermekétkeztetés (napi 3 x étkezés)
1.6. Diétás gyermekétkeztetés (ebéd)
1.7. Diétás gyermekétkeztetés reggeli
1.8. Diétás gyermekétkeztetés uzsonna

430 Ft/nap
276 Ft/nap
75 Ft/nap
79 Ft/nap
521 Ft/nap
343 Ft/nap
87 Ft/nap
91.- Ft/nap

Bölcsődei térítési díj:
1.1. Nyersanyagnorma + ÁFA
1.2. Nyersanyagnorma + ÁFA
1.3. Nyersanyagnorma + ÁFA
1.4. Nyersanyagnorma + ÁFA
1.5. Nyersanyagnorma + ÁFA
1.6. Nyersanyagnorma + ÁFA
1.7. Nyersanyagnorma + ÁFA
1.8. Nyersanyagnorma + ÁFA

545 Ft/nap
350 Ft/nap
95 Ft/nap
100 Ft/nap
660 Ft/nap
435 Ft/nap
110 Ft/nap
115 Ft/nap

2. Óvodai ellátás
Nyersanyagnorma
2.1. Óvodai ellátás (napi 3x étkezés)
2.2. Óvodai ebéd
2.3. Óvodai reggeli
2.4. Óvodai uzsonna

430 Ft/nap
276 Ft/nap
75 Ft/nap
79 Ft/nap

36

Megállapította: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 13/2019.
(IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2019. VI. 1-től.
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2.5. Diétás óvodai ellátás (napi 3 x étkezés)
2.6. Diétás óvodai ellátás (ebéd)
2.7. Diétás óvodai ellátás reggeli
2.8. Diétás óvodai ellátás uzsonna

521 Ft/nap
343 Ft/nap
87 Ft/nap
91 Ft/nap

Óvodai térítési díj:
2.1. Nyersanyagnorma + ÁFA
2.2. Nyersanyagnorma + ÁFA
2.3. Nyersanyagnorma + ÁFA
2.4. Nyersanyagnorma + ÁFA
2.5. Nyersanyagnorma + ÁFA
2.6. Nyersanyagnorma + ÁFA
2.7. Nyersanyagnorma + ÁFA
2.8. Nyersanyagnorma + ÁFA

545 Ft/nap
350 Ft/nap
95 Ft/nap
100 Ft/nap
660 Ft/nap
435 Ft/nap
110.- Ft/nap
115 Ft/nap

3. Általános iskolai ellátás
Nyersanyagnorma
3.1. Általános iskolai ellátás (napi 3x étkezés)
3.2. Általános iskolai ebéd
3.3. Általános iskolai tízórai
3.4. Általános iskolai uzsonna
3.5. Diétás általános iskolai ellátás (napi 3x étkezés)
3.6. Diétás általános iskolai ebéd
3.7. Diétás általános iskolai tízórai
3.8. Diétás általános iskolai uzsonna

465 Ft/nap
303 Ft/nap
79 Ft/nap
83 Ft/nap
524 Ft/nap
346 Ft/nap
87 Ft/nap
91 Ft/nap

Általános iskolai térítési díj
3.1. Nyersanyagnorma + ÁFA
3.2. Nyersanyagnorma + ÁFA
3.3. Nyersanyagnorma + ÁFA
3.4. Nyersanyagnorma + ÁFA
3.5. Nyersanyagnorma + ÁFA
3.6. Nyersanyagnorma + ÁFA
3.7. Nyersanyagnorma + ÁFA
3.8. Nyersanyagnorma + ÁFA

590 Ft/nap
385 Ft/nap
100 Ft/nap
105 Ft/nap
665 Ft/nap
440 Ft/nap
110 Ft/nap
115 Ft/nap

4. Középiskolai/ellátás
Nyersanyagnorma
4.1. Középiskolai ellátás (napi 3 x étkezés)
4.2. Középiskolai ebéd
4.3. Középiskolai tízórai
4.4. Középiskolai uzsonna
4.5. Diétás középiskolai étkeztetés (napi 3 x étkezés)
4.6. Diétás középiskolai ebéd
4.7. Diétás középiskolai tízórai
4.8. Diétás középiskolai uzsonna

525 Ft/nap
344 Ft/nap
93 Ft/nap
88 Ft/nap
690 Ft/nap
454 Ft/nap
123 Ft/nap
113 Ft/nap

Középiskolai térítési díj
4.1. Nyersanyagnorma + ÁFA
4.2. Nyersanyagnorma + ÁFA
4.3. Nyersanyagnorma + ÁFA
4.4. Nyersanyagnorma + ÁFA
4.5. Nyersanyagnorma + ÁFA
4.6. Nyersanyagnorma + ÁFA
4.7. Nyersanyagnorma + ÁFA

666 Ft/nap
436 Ft/nap
118 Ft/nap
112 Ft/nap
876 Ft/nap
576 Ft/nap
156 Ft/nap
67elot
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4.8. Nyersanyagnorma + ÁFA

144 Ft/nap

5. Kollégiumi ellátás
Nyersanyagnorma
5.1 Kollégiumi ellátás (napi 3x étkezés)
5.2 Kollégiumi ebéd
5.3. Kollégiumi reggeli
5.4 Kollégiumi vacsora
5.5 Diétás kollégiumi ellátás (napi 3x étkezés)
5.6. Diétás kollégiumi ebéd
5.7. Diétás kollégiumi reggeli
5.8. Diétás kollégiumi vacsora

758 Ft/nap
344 Ft/nap
188 Ft/nap
226 Ft/nap
1.006 Ft/nap
454 Ft/nap
248 Ft/nap
304 Ft/nap

Kollégiumi térítési díj
5.1. Nyersanyagnorma +ÁFA
5.2. Nyersanyagnorma +ÁFA
5.3. Nyersanyagnorma +ÁFA
5.4. Nyersanyagnorma +ÁFA
5.5. Nyersanyagnorma +ÁFA
5.6. Nyersanyagnorma +ÁFA
5.7. Nyersanyagnorma +ÁFA
5.8. Nyersanyagnorma +ÁFA

962 Ft/nap
436 Ft/nap
239 Ft/nap
287 Ft/nap
1.277 Ft/nap
576 Ft/nap
315 Ft/nap
386 Ft/nap

6. Bölcsődei gondozási díj

Fizetendő
gondozási
díj/fő/nap
(Ft)

A családban az egy főre jutó
havi nettó jövedelem nem
haladja meg a mindenkori
kötelező legkisebb munkabér
130%-át

A családban az egy főre jutó havi
nettó jövedelem meghaladja a
mindenkori kötelező legkisebb
munkabér 130%-át

Önköltség

Javasolt díj

térítésmentes

450

1 568

……………...

7. Napközbeni gyermekfelügyelet térítési díj
Jelenlegi díj
a) személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásért fizetendő
aa) havi térítési díj
ab) napi térítési díj
ac) óra díj
b) étkeztetés igénybevétele esetén a) pont szerinti térítési díjon felül az 1.
pont szerinti bölcsődei térítési díjakat is meg kell fizetni

29 489 Ft/fő
1 410 Ft/fő
141 Ft/fő

Önköltség

Javasolt díj

30 054 Ft/fő ……………...
1 568 Ft/fő ……………...
157 Ft/fő ……………...

2. melléklet a 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez37
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1. Szociális ellátások
Nyersanyagnorma
1.1. Szociális étkeztetés és idősek nappali ellátása
1.2. Szociális étkeztetés és idősek nappali ellátása reggeli
1.3. Szociális étkeztetés és idősek nappali ellátása vacsora
1.4. Bentlakásos intézményi ellátás (Idősek Otthona napi 3x étkezés)
1.5. A fogyatékosok nappali intézménye
1.6. Diétás szociális étkeztetés ebéd
1.7. Diétás szociális étkeztetés reggeli
1.8. Diétás szociális étkeztetés vacsora
1.9. Bentlakásos intézményi ellátás diétás étkeztetés
(Idősek Otthona napi 3x étkezés)

Jelenlegi díj
343 Ft/nap
201 Ft/nap
240 Ft/nap
784 Ft/nap
343 Ft/nap
358 Ft/nap
203 Ft/nap
242 Ft/nap
803 Ft/nap

Térítési díj:
Egy adagra jutó éves önköltség számítás alapján.
Szociális étkeztetés
1.1.1. Szociális étkeztetés házhozszállítás nélkül
1.1.2. Szociális étkeztetés házhozszállítással

Jelenlegi díj
640 Ft/nap
710 Ft/nap

Önköltség
Javasolt díj
755 Ft/nap ……………...
834 Ft/nap ……………...

Jelenlegi díj
640 Ft/nap
60 Ft/nap

Önköltség
Javasolt díj
755 Ft/nap ……………...
1 312 Ft/nap ……………...

Jelenlegi díj
3.305 Ft/nap
99.150Ft/hó
3.305 Ft/nap
99.150 Ft/hó

Önköltség
Javasolt díj
7 202 Ft/nap ……………...

Jelenlegi díj
3.305 Ft/nap
99.150 Ft/hó

Önköltség
Javasolt díj
4 385 Ft/nap ……………...

3.305 Ft/nap
99.150 Ft/hó

4 385 Ft/nap ……………...

Jelenlegi díj
640 Ft/nap
160 Ft/nap

Önköltség
Javasolt díj
645 Ft/nap ……………...
2 564 Ft/nap ……………...

Idősek nappali ellátása:
1.1.3. Szociális étkeztetés
1.1.4. Idősek nappali ellátása

Bentlakásos intézményi ellátás (Idősek Otthona)
Szekszárd:
1.2.1. Demens betegek ellátása
1.2.2. Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása

7 202 Ft/nap ……………...

Tolna:
1.2.3. Demens betegek ellátása

1.2.4. Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása

Fogyatékosok nappali intézménye:
1.3.1. térítési díj, napi 1-szeri étkezés
1.3.2. térítési díj, étkezés nélküli benntartózkodással

2. Házi segítségnyújtás
Jelenlegi díj

Önköltség

Javasolt díj

67elot
17

2.1. Házi segítségnyújtás Szekszárdon
2.2. Házi segítségnyújtás a társult településeken:
2.2.1. Őcsény
2.2.2. Medina
2.2.3. Kéty
2.2.4. Murga
2.2.5. Felsőnána
2.2.6. Szedres
2.2.7. Szálka
2.2.8. Zomba
2.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
2.3.1. Szekszárdon
2.3.2. Valamennyi társult településen

510 Ft/óra

770 Ft/óra ……………...

0 Ft/óra
0 Ft/óra
0 Ft/óra
350 Ft/óra
0 Ft/óra
0 Ft/óra
0 Ft/óra
0 Ft/óra
0 Ft/óra
0 Ft/hó
0 Ft/hó

474 Ft/óra
288 Ft/óra
480 Ft/óra
300 Ft/óra
304 Ft/óra
377 Ft/óra
-------------------

……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...

3. Hajléktalanok átmeneti szállása:
3.1 Intézményi térítési díj alapja (egy ellátottra jutó önköltség)

Jelenlegi díj
3.810 Ft/nap

Önköltség
Javasolt díj
8228 Ft/nap ……………...

Jelenlegi díj
650 Ft/nap

Önköltség
Javasolt díj
3 412 Ft/nap ……………...

4. Családok átmeneti otthona
4.1. Intézményi térítési díj alapja (egy ellátottra jutó önköltség)
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[dMK1] megjegyzést írt: Továbbra is az a véleményem, hogy
nem lehet magasabb a térítési díj az önköltségnél!!!!!

3. melléklet a 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez38
Bölcsődei étkeztetés
tízórai
ebéd
uzsonna

normál
107,42%
101,89%
91,61%

diétás
114,96%
101,80%
92,61%

Óvodai étkeztetés
tízórai
ebéd
uzsonna

normál
107,42%
101,89%
91,61%

diétás
114,96%
101,80%
92,61%

Általános iskolai étkeztetés
tízórai
ebéd
uzsonna

normál
109,27%
100,48%
88,95%

diétás
118,67%
108,47%
98,52%

Középiskolai étkeztetés
tízórai
ebéd
uzsonna

normál
101,00%
101,16%
101,09%

diétás
101,03%
100,88%
106,73%

Kollégiumi étkeztetés
reggeli
ebéd
uzsonna

normál
101,06%
101,16%
101,77%

diétás
101,61%
100,88%
101,64%

Szociális étkeztetés
reggeli
ebéd
vacsora

normál
100,99%
101,46%
102,08%

diétás
129,52%
122,90%
129,31%
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