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Szentes Város Önkormányzata 
Képviselõ-testülete 
 
H e l y b e n 
 
Tisztelt Képviselõ-testület! 
 
A törvényi szabályozás értelmében az önkormányzatnak a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások térítési díjának megállapítására évente két alkalommal van lehetõsége.  
 
Az intézmények az I-III. negyedéves adatok ismeretében elkészítették a térítési díjra 
vonatkozó javaslatukat. 
 
A Központi Gyermekélelmezési Konyha az idei évben is betartotta az elõírt 
nyersanyagnormát mind az óvodai,  általános- és középiskolai étkeztetés esetében.  
A nyersanyag-felhasználás a vizsgált idõszakban a normához viszonyítva a gyermekek 
esetében kevés megtakarítást mutat, mely fedezetet nyújt majd a mikulás csomagok 
elkészítésére, illetve arra, hogy november-december hónapban is kapjanak déligyümölcsöt a 
gyermekek. 
 
Az idõsek étkeztetése esetében is betartotta az intézmény a meghatározott normákat, az idõsek 
részére normál, zsírszegény és diabetikus ebédet készítenek. Kismértékû emelést javasolnak 
az ebéd esetében, a reggeli és vacsora vonatkozásában nem tettek javaslatot az emelésre, 
figyelemmel a Gondozási Központ jelzésére, mely szerint az idõsek sokallják az étel 
mennyiségét, annak csökkentését kérték. A csökkentett mennyiséget pedig a jelenlegi 
normából el tudják készíteni.  
 
Normaemelés mértéke  
 

Óvoda Általános Iskola Középiskola Gondozási Központ 
3,26 % 3,03 % 3,19 % 2,96  % 

 
 
A Bölcsõde az év eddigi idõszakában megtakarítással rendelkezik, így nem javasolja a 
jelenlegi norma emelését.  
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A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendõ térítési díjak esetében a törvények 
kedvezményeket biztosítanak szociális rászorultság alapján. 
Azok esetében, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, ingyenes az 
ellátás a bölcsõdében, az óvodában, valamint az általános iskola 1-4. osztályában.  
Emellett 50 %-os térítési díj kedvezményben részesülnek a fenti körbe nem tartozó, de 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, a három- és több gyermekes, 
valamint a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelõ családok. 
 
A gyermekjóléti alapellátási formák esetén a várható kiadásokat figyelembe véve 
Családsegítõ Központ a rendelet-tervezetben meghatározott  személyi térítési díjak 
módosítását tartja szükségesnek arra tekintettel is, hogy 2006. évben nem volt díjemelés.  
 
A hajléktalan ellátás esetében az intézmény nem javasol térítési díj emelést.  Az ellátásban 
részesülõk nagy része kevés jövedelemmel rendelkezik, a térítési díj kifizetése így is elég 
megterhelõ részükre. Az intézménynek az az érdeke, hogy a díjak megfizethetõek 
maradjanak, és a fizetési morál ne romoljon. 
 
Ugyanezen okok alapján nem javasolja a Gondozási Központ a házi segítségnyújtás 
szolgáltatási tevékenységért fizetendõ óradíj emelését sem.   
Az  Átmeneti Szállást  Biztosító Idõsek Klubjában azonban tartalmaz emelési javaslatot a 
rendelet-tervezet. A törvényi rendelkezések értelmében  a térítési díj összege nem haladhatja 
meg az ellátott havi jövedelmének 60 %-át. Az intézményben teljes ellátást, sok esetben 
ápolást is biztosítanak, az igénybe vevõk jövedelmét tekintve teljes mértékben betartható az 
emelt térítési díj összegével is a törvényi szabályozás.  
 
Az ápolási díj esetében a jogosultak körén belül új kategória bevezetésére kerül t sor, amellyel 
az ellátórendszer differenciáltabbá vált. E körbe tartoznak a súlyos, fokozott ápolást igénylõ 
fogyatékosokat gondozók, akik az ellátásra szoruló állapota miatt a jövedelmüket nem tudják 
részleges munkavégzésbõl származó jövedelemmel kiegészíteni. Ebben az esetben a 
gondozók emelt összegû ápolási díja 30 %-kal magasabb, mint a jelenlegi. Az emelt összegû 
ápolási díj megállapításáról az ápolt személy tartózkodási helye szerint illetékes megyei 
módszertani szociális intézmény szakvéleménye alapján kell dönteni. 
A törvényi szabályozás pontosan meghatározza az ápolási díj összegeit is, melynek átvezetése 
a helyi rendeletben is szükséges. 
 
A helyi rendelet szerint  több év óta igényelhetnek a rászorulók  közlekedési támogatást, ami 
a külterületén élõ lakosok utazási költségeit  hivatott csökkenteni abban az esetben, ha  
orvoshoz, gyermekes szülõknek tanácsadásra, hivatalos ügyeik intézésére a városba kellett 
utazniuk. A Tanyagondnoki Szolgálat munkatársai a külterületen élõk ezen gondjainak 
megoldásában is segítenek, ezért párhuzamosan ugyanezen ellátási formát fenntartani nem 
szükséges. 
 
Fentieket figyelembe véve a csatolt rendelet-tervezetben foglaltak szerint terjesztem be a 
pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a 
szociális rászorultságtól függõ pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló rendelet módosítására vonatkozó javaslatomat és kérem annak elfogadását. 
 
Szentes, 2006. november 8. 
 

Szirbik Imre 
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Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 
.........../2006........ÖR. a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátásokról szóló 25/1999. (IX.18.)KT., valamint a szociális rászorultságtól függõ 
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 24/1999.(IX.3.) KT rendeletek 

módosításáról  
  

1. § 
 
A pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 
25/1999.(IX.18.) KT rendelet 2-3-4. számú melléklete a következõképpen módosul: 
 

2. sz. melléklet 
 

Étkezések  Bölcsõde  Központi Konyha  
Ált.Isk.      
Koll.              óvoda             ált. iskola        középisk. 

Reggeli(Ft)  
 

88(85)   88(85) 

Tízórai(Ft) 47(47) 
 

52(50) 48(47) 52(50)  

Ebéd(Ft) 160(160) 
 

175(170) 160(155) 175(170) 227(220) 

Uzsonna(Ft) 43(43) 
 

45(44) 45(43) 45(44)  

Vacsora(Ft)  
 

170(165)   170(165) 

Napi norma 
összesen(Ft) 

250(250) 530(514) 253(245) 272(264) 485(470) 

 
Zárójelben a jelenlegi adatok vannak feltüntetve! 
 
A fizetendõ térítési díj a fentiek szerinti nyersanyagnormának  a mindenkori ÁFÁ-val 
növelt összege. 

 
 

3. sz. melléklet 
 

Idõszakos gyermekfelügyelet térítési díja alkalmanként  
 

Étkezési díj 
(norma +ÁFA) 

300,-Ft 

Felügyeleti díj +  
ÁFA 

410,-Ft 

Összesen 710,-Ft 
 
 
 

Házi gyermekfelügyelet térítési díja 
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A mindenkori minimál órabér 
 
 
 

Ételallergiás gyermekek térítési díja 
 

204,-Ft nyersanyagköltség +  
rezsi +  ÁFA 

398,-Ft 

 
 
 

4. sz. melléklet 
 

Családok Átmeneti Otthona, 
Gyermekek Átmeneti Otthona személyi térítési díja 

 
Felnõtt Gyermek Intézmény 

Napi Havi Napi Havi 

Családok Átmeneti Otthona 140,- Ft + Áfa 4.200,- Ft + 
Áfa 

70,- Ft + Áfa 2.100,- Ft + 
Áfa 

Gyermekek Átmeneti 
Otthona 

200,- Ft + Áfa 6.000,- Ft + 
Áfa 

100,-Ft + Áfa 3.000,- Ft + 
Áfa 

 
 
 
 

2. § 
 

A szociális rászorultságtól függõ pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló 24/1999.(IX.3.)KT rendelet 20. § (7) bekezdése a következõképpen 
módosul: 
 
20. § (7) Az ápolási díj összege: 
 
      a)  ha az ápoló a kérelem benyújtása elõtt közvetlenül (30 napon belül) munkaviszonyban                                         
           állt, egyéni vállalkozó volt, tanulói jogviszonyban állt, vagy rendszeres pénzellátásban  
           részesült, az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összege,  
 
      b)  egyéb esetekben az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 80 %-a. 
 
 

3.§ 
 
 
A szociális rászorultságtól függõ pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló 24/1999.(IX.3.)KT rendelet 2. számú melléklete a következõképpen 
módosul: 
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2. sz. melléklet 
 
 

Megnevezés Házi segítség-
nyújtás (Ft) 

Szociális  
étkeztetés 

(Ft) 

Nappali 
szociális 

ellátás (Ft) 

Átmeneti 
SZBK. 

(Ft) 

Hajléktalanok 
Átmeneti Szállása 

(Ft) 
óradíj        gondozási 
tevékenység                  
szolgáltatási tevék. 

580 (580) 
500 (500) 

    

ebéd    nyersanyag 
norma 
napi száll. díj 
havi száll. díj 

 278(270) 
 

40(36) 
820(760) 

278(270)   

reggeli  (adag ára)    140 (140)   

önköltség alapú 
térítési díj naponta 
havonta 

    
1200 

(1000) 
36.000 

(30.000) 

 
350 (350) 

10.500 
(10.500) 

A zárójelben a jelenlegi adatok vannak feltüntetve! 
 

3.  § 
 
Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Rendelet 9. §-a hatályát 
veszti. 
 
 
   Dr. Sztantics Csaba sk.                                                                   Szirbik Imre sk. 
                 jegyzõ                                                                                    polgármester 
 


