
 
2. NAPIREND   Ügyiratszám: 1/336-2/2022.   

 

E L Ő T E R J E S Z T É S   

a Képviselő-testület 2022. augusztus 17-i rendkívüli nyilvános ülésére   
   

Tárgy:   

  

A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási 
szabályokról szóló 13/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

Előterjesztő:  
  

Dobó Zoltán polgármester  

Előkészítette:  Önkormányzati és Igazgatási Iroda  
Általános Igazgatási Csoport  
Kovács Alíz csoportvezető   
dr. Iker Viktória jegyző 
 

 

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság  
    Gazdasági Bizottság  
    Humán Bizottság  
    
  

Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 

Meghívott:  Mezőssy Tamás ügyvezető – Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft.  
   
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 
és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 13/2021. (VI. 1.) önkormányzati 
rendeletének (a továbbiakban: Ör.) módosítása vált indokolttá az ellátást biztosító Tapolcai 
Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Kft.) kérésére a főzési alapanyagok 
extrém áremelkedése miatt. 

A Kft. ügyvezetője, Mezőssy Tamás javaslatot tett a bölcsődei étkezésért fizetendő intézményi 
térítési díj, mely gyakorlatilag a szülők által fizetendő díj, továbbá a szociális étkezés 30 %-os 
mértékű emelésére. A bölcsődei intézményi térítési díj emelésével összhangban változik a 
számlázási ár is, ugyanakkor ez az önkormányzat számára plusz kiadást, többletköltséget nem 
eredményez, az Ör-ben ugyanakkor szükséges ennek módosítása is. 
 
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 2022. 
június 30. napjáig nem adott lehetőséget a képviselő-testületeknek arra, hogy bizonyos 
szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét megemeljék (ilyen az étkezési térítési díj is). Ezt a 
tilalmat a jogalkotó nem hosszabbította meg, így 2022. július 1. napjától adott a lehetőség ennek 
emelésére. 

 

A 2022. szeptember 1-től hatályos intézményi térítési díj az alábbiak szerint alakulna:   

 



A  B  C  D E 

Korosztály  Étkezés  

Szülők 
által 

fizetendő  
intézményi  
térítési díj 

2022. 
augusztus 

31. napjáig 
(Ft-ban)  

Szülők által 
fizetendő  

intézményi  
térítési díj 

2022. 
szeptember 1. 
napjától (Ft-

ban)  

Térítési díj 
változás 
mértéke 
(Ft-ban) 

2022.09.01-től 
a számlázási 

ár 
(Ft-ban) 

Bölcsőde 4x étkezés  433 567  +134 1084 

 
  
A bölcsődei étkezésre vonatkozó díjak az Ör. 28. § (7) bekezdésében szerepelnek, így ezen 
szakaszt szükséges módosítani az intézményi térítési díj és a számlázási ár változása miatt.   

A szociális étkezésre vonatkozó díjak az Ör. mellékleteiben szerepelnek. Az ügyvezető kérésére 
a 30 %-os mértékű emelésnek megfelelően kerültek kiszámításra és aktualizálásra a számszaki 
adatok. 

A szociálisan rászoruló személyek részére az étel kiszállítási költségénél is 30%-os áremelést 
javaslunk, tekintettel arra, hogy az azt kiszállító vállalkozó a benzin és egyéb járulékos 
költségeinek megnövekedése miatt díjemelési kérelemmel fordult az önkormányzathoz. 

Az Ör. jelenlegi módosítása során egyúttal célszerű a szociális segítés személyi térítési díján is 
egy 30 %-os mértékű emelést végrehajtani (2015. óta nem változott ennek összege). 

A Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállását vezető szakemberektől érkezett javaslat az 
intézményi térítési díj emelését tartalmazza oly módon, hogy a 4. melléklet 2. pontjában 
szereplő táblázat 2., 3., 4., soraiban szereplő jövedelemkategóriáknál 2.000,- Ft-os csökkentés, 
illetve egy újabb jövedelem kategória kerüljön bevezetésre, tekintettel arra, hogy 
megnövekedett a magasabb jövedelemmel rendelkezők száma az Átmeneti Szálláson. Ezzel 
párhuzamosan a napi térítési díj 50 Ft-tal történő emelését javasolja minden 
jövedelemkategóriánál. (Az intézményi térítési díj 2016. óta változatlan.) 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az előbbiekben részletezett 
módosítási javaslatokat tartalmazó döntési javaslatot elfogadni szíveskedjen.   

   
Tapolca, 2022. augusztus 15.   

      
Dobó Zoltán  
polgármester  

   
  

DÖNTÉSI JAVASLAT 
  
  

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

szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról 
szóló 13/2021. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 



Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a 92. § (1) 
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában, a 92. § (2) bekezdésében, továbbá 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8 a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 
13/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 28. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

„(7) A bölcsődei gondozás szolgáltatási önköltsége a 2022. évben 104.944.000 Ft, az állami 
normatíva 94.687.000 Ft, a két összeg különbözetéből számított intézményi térítési díj 
10.266.000 Ft/év, 165.581 Ft/fő/év. Az intézményi térítési díj egy főre jutó napi összege 6.607 
Ft/nap. A szülők által a bölcsődei gondozásért fizetendő intézményi térítési díj 0 Ft. A bölcsődei 
napi négyszeri étkezésért megállapított nettó számlázási ár 1084 Ft. Az intézményi térítési díja 
nettó 567 Ft/nap.” 

2. § 

(1) A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról 
szóló 13/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról 
szóló 13/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról 
szóló 13/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról 
szóló 13/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul. 

(5) A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról 
szóló 13/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról 
szóló 13/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról 
szóló 13/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról 
szóló 13/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

3. § 

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

Tapolca, 2022. augusztus 
    

          Dobó Zoltán                                                dr. Iker Viktória  
          polgármester                                                        jegyző   

 



1. melléklet 

„1. melléklet 

Az étkeztetésben részt vevők által fizetendő térítési díj 
 A B 

1 Étkezés ellátási nap 

2 Intézményi térítési díj 612,- 

3 Térítési díj kiszállítva 755,- 

” 
2. melléklet 

„2. melléklet 

A személyes gondoskodás körébe tartozó étkeztetés szolgáltatás 2022. évi intézményi 
térítési díjának kiszámítása 

2022. évben az étkezés tervezett önköltsége 33.160.000,- Ft 
 A B 

1  
Ellátottak tervezett száma: 
(251 munkanap) 
 

180 fő 

2 Az étkeztetés jogszabályi előírás alapján 
számított intézményi térítési díja: 

734,- Ft/ellátási nap 

3 Szállítási költség: 700.000.-Ft/hó 6.640.000,-Ft/év 

4 Egy ellátottra jutó szállítási költség napi összege: (szállítási 
költség/251 nap/115 fő) 

230,-Ft/ellátási nap 

5 Szállítási költség intézményi térítési díja: 143,-Ft/ellátási nap 

” 
3. melléklet 

„3. melléklet 

A szociális étkezésben részesülők részére nyújtott kedvezmények: 
 A C 

1 Személyi jövedelem (forint/hó) Szociális étkeztetés térítési díja 
szállítás nélkül 

adag/forint 

Szociális étkeztetés térítési 
díja házhoz szállítva 

adag/forint 

 

2 kevesebb, mint 28.500.- Ft 0,- 0,-  

3 28.501.- Ft-tól 
74.500.- Ft-ig 

jövedelem 1 %-a, max. 612,- jövedelem 1 %-a, max. 755,-  

4 magasabb, mint 74.501.- Ft 612,- 755,-  

” 
4. melléklet 

1. A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról 
szóló 13/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő 
pontok lépnek: 

„1. A Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása jogszabályi előírás alapján számított 
intézményi térítési díja, és a fizetendő térítési díj   
Tapolca Város Önkormányzata költségvetésében tervezett működési kiadások:   
2022. évre tervezett önköltség: 46.252.000,- Ft 

 A B 

1. Tervezett ellátottak száma (365 nap) 40 fő 

2. Jogszabályi előírás alapján számított intézményi térítési díj: 3.168,-Ft 



2. Az ellátásért megállapított intézményi térítési díj 
 A B 

 Jövedelemkategóriák/fő Fizetendő összeg/fő/nap 

1 0 – 22.000,-Ft 0,-Ft 

2 22.001.-40.000,- Ft 250,- Ft 

3 42.001,- 60.000.- Ft 400,-Ft 

4 60.001.- 80.000,-Ft 550,- Ft 

5 80.001,-Ft-tól 650,- Ft 

” 
5. melléklet 

„5. melléklet 

A személyes gondoskodás körébe tartozó házi segítségnyújtás 

2022. évi intézményi térítési díjának kiszámítása 
 A B 

1 összes önköltség 104.326.000,- Ft 

2 ellátotti létszám 136 fő 

3 önköltség 1 főre/év 767.103,- Ft 

4 gondozási óradíj (fő /óra) 382,- Ft 

” 
6. melléklet 

„6. melléklet 

A személyes gondoskodás körébe tartozó idősek nappali ellátásának 2022. évi 
intézményi térítési díjának (étkezés nélkül) kiszámítása 

 A B 

1 összes önköltség 14.151.000,- Ft 

2 ellátotti létszám 29 fő 

3 önköltség 1 főre/év (251 nap) 487.966,- Ft 

4 önköltség 1 főre/nap 1.944,- Ft   

” 
7. melléklet 

„7. melléklet 

A szociális segítés személyi térítési díjai 

 A B 

1 A szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme Térítési díj 
összege 

2 az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175 %-áig térítésmentes 

3 az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175 %-ától 300 %-áig 130,- Ft/óra 

4 az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-ától 400 %-áig 200,- Ft/óra 

5 az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-a felett 260,- Ft/óra 

” 
8. melléklet 

„8. melléklet 



A Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása nappali melegedő szolgáltatás jogszabályi 
előírás alapján számított intézményi térítési díja 2022. évre 

Tapolca Város Önkormányzata költségvetésében tervezett működési kiadások: 

11.892.000,- Ft 
 A B 

1. Tervezett ellátottak száma 40 fő 

2. Jogszabályi előírás alapján számított napi intézményi térítési díj 
(kiadás/365 nap/40 fő): 

815,- Ft 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HATÁSVIZSGÁLAT  
  

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:  
  
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati Ör. esetén a 
helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]  
  
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell  

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, 
gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) 
adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint  

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és  

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket”.  

  
A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról 
szóló 13/2021.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a 
továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt 
elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:  
  
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása  
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai  
A Tervezet elfogadásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása elsősorban az 
Önkormányzat és a szolgáltató gazdálkodásában fog megjelenni. A jelen módosítás a 
szolgáltatást igénybe vevők részéről fizetendő díj emelkedése okán jelent változást.  
  
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei  
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.  
  
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai  
A Tervezet elfogadása adminisztratív többletterhet nem jelent.   
  
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei  
Az intézményi térítési díj megállapítását minden fenntartónak kötelessége megállapítani a 
tárgyév április 1-jéig, és indokolt esetben pedig egy alkalommal módosíthatja ezt. A módosítás 
elmaradása a tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet veszteségeit növeli, amely az ellátás 
biztonságát veszélyezteti.   
  
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek  
A Tervezet elfogadása esetén alkalmazása a jelenlegihez képest többlet pénzügyi, személyi, 
szervi és tárgyi feltételt nem igényel.   

  


