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Készült: Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 30-án tartandó 

nyilvános ülésére 

 

Tárgy: A szociális étkeztetés intézményi térítési díjának felülvizsgálata 

             

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 

Sztv.) rendelkezései alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell 

fizetni, aminek összegét a fenntartó jogszabályban meghatározottak szerint állapítja meg az 

előző évi adatok alapján, tárgyév április 1-ig. 

 

A személyes gondoskodás körébe tartozik a szociális étkeztetés. 

A Sztv. 115.§ (1) bekezdés értelmében az intézményi térítési díj a szociális ellátás 

ellenértékeként megállapított összeg: a szolgáltatási önköltség és a normatív állami 

hozzájárulás különbözete.  

 

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021 évi XCIX. törvény 147. § 

értelmében azonban a helyi önkormányzat a 603/2020. (XII.18.) Kormányrendelet hatályba 

lépésének napjától már megállapított új díjat nem vezethet be, 2022. június 30. napjáig új díjat 

nem állapíthat meg, a megállapított díj nem lehet magasabb, mint a kormányrendelet 

hatálybalépése előtti összeg. 

Tehát a fenntartónak a szociális törvény szerinti jogszabályi kötelezettség alapján  el kell 

végeznie a szolgáltatási önköltség összegének, és a számított intézményi térítési díj 

összegének kiszámolását és dokumentálását, de a korábban megállapított, az ellátottak által 

fizetendő intézményi térítési díj összegét nem emelheti meg. 

 

 

1.Az intézményi térítési díjak felülvizsgálatához el kell végezni az önköltségszámítást, ami a  

ráfordítások teljes körét figyelembe vevő költségek és az ellátottak előző évi  

létszámából/adagszámából számítandó. 

 

Költségek: 

Vásárolt élelmezés  (a Balatonszemesi Közkonyháról számlázott összeg):   6.776.686,- Ft. 

Munkabér + járuléka  (kiszállítást végző szociális gondozó):                           479.078,-Ft. 

Üzemanyag:                                                                                                       249.463,-Ft. 

Gépjármű karbantartási díj:                                                                               217.335,-Ft. 

Gépjármű biztosítási díj:                                                                                     47.904,-Ft. 

Összesen                                                                                                 7.770.466,-Ft. 

 

7.770.466,-Ft  /  8644 adag    = 898,94 

kerekítve 900,-Ft/ adag a szociális étkeztetés önköltsége 
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2.Számított intézményi térítési díj: 

900,-Ft önköltség – 272,-Ft (normatív állami hozzájárulás) = 628 kerekítve 630,-Ft/ nap 

 

A fenntartónak jogában áll, hogy a számított intézményi térítési díjnál alacsonyabb mértékben 

állapítsa meg az intézményi térítési díjat, természetesen a kettő különbözete az 

önkormányzatot terheli.   

 

Jelenleg – 2020. május óta -  a szociális étkeztetésben az ellátottak által fizetendő 

intézményi térítési díj : 480,-Ft/nap, ami egy meleg ebéd térítési díja. 

 

Fent leírtak alapján az előterjesztéshez a mellékelt határozat tervezetet terjesztem elfogadásra 

a Tisztelt Képviselő-testület elé! 

 

Határozati javaslat: 

 

 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

         /2022. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozata: 

 

Figyelembe véve a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló törvények lakosságot terhelő 

díjemelési tilalmáról szóló rendelkezéseit, Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy határozott, hogy a személyes gondoskodást nyújtó ellátásért fizetendő 

intézményi térítési díj korábban megállapított összegét nem módosítja. 

A szociális étkeztetés szolgáltatási önköltsége 900,-Ft/nap, intézményi térítési díja: 480,-

Ft/nap. 

 

Határidő: 2022. április 01. 

Felelős: Antal János polgármester 

 

 

 

Balatonőszöd, 2022. március 18. 

 

                                                                                                 Antal János 

polgármester 

 

 

 Az előterjesztést készítette:                                                                                            

                                               Fonainé Skerlecz Zsuzsanna    és    Nagy Zsuzsa 

                                               szociális ügyintéző                          pénzügyi és számviteli ügyintéző 

 

 

 

Jóváhagyta:  

                             Dr. Göckler Ferenc 

                                      jegyző 

 

 
 


