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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Tárgy: Az intézményi térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálata 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. év februárjában korábbi e 

tárgyban hozott és többször módosított rendeletét hatályon kívül helyezte és megalkotta az 

intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendeletét. 

 

Az Szt. 115. § (1) bekezdése értelmében az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás 

körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: 

intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig 

állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási 

önköltséget.  

 

A rendeletben meghatározott – gyermekétkeztetésre, szociális étkeztetésre és házi 

segítségnyújtásra vonatkozó - , térítési díjak éves felülvizsgálatára a fenti jogszabályi 

rendelkezés felhatalmazása alapján már az áprilisi testületi ülésen sor került. A képviselő-

testület úgy döntött, hogy nem kívánja módosítani rendeletét. 

 

Az intézményi térítési díj összege év közben egy alkalommal korrigálható, így lehetősége 

lesz az önkormányzatnak arra, hogy a 2015. év szeptemberétől, új szolgáltató bevonásával 

biztosított gyermekétkeztetés térítési díjait már év közben beépítse rendeletébe. 

 

A rendelet ismételt felülvizsgálatának és módosításának indoka:  

Az Szt. 92. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról 

a) a fenntartó önkormányzat, 

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

települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet 

alkot. 

 

Önkormányzatunk jogszabályban előírt kötelezettségének eleget téve a gyermekjóléti 

szolgáltatást, a családgondozást és a házi segítség nyújtást társulás útján biztosítja. A térítési 

díjakról történő rendeletalkotás, a fenti jogszabály a. ) pontjában foglaltak szerint történik. 

 

A 2015. április 27. napján tartott társulási ülésen a társulási tanács elfogadta Hegykő Község 

Önkormányzata polgármesterének arra irányuló javaslatát, hogy a gesztor önkormányzat 

dolgozza ki a Társulás Megállapodás módosítását arra vonatkozóan, hogy a jövőben a b.) 

pontban foglaltak szerint történjen a társulásban ellátott szociális ellátások esetében, a térítési 

díjra vonatkozó rendeletalkotás. 

A gesztor ( Fertőd) önkormányzat aljegyzője előterjesztette a házi segítség nyújtásra 

vonatkozó térítési díjakat, melyeket a társulási tanács elfogadott.  

Javaslom ennek ismeretében a települési rendelet 3. számú mellékletének módosítását. 

 

Nagylózs, 2015. április 30. 

                    Szigeti Éva - polgármester 



 


