
.3.. napirendi pont**
Bizalmas: □

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

ELŐLAP

Előterjesztés címe: Szociális rendelet térítési díjainak felülvizsgálata

Az előterjesztés tartalma:
Hatályát vesztette a Kormány rendelet a díjemelések megtiltásáról, így indokolttá vált a 
szociális ellátásokról szóló helyi rendelet térítési díjainak felülvizsgálata. (Alapszolgáltatási 
Központ vezetőjének javaslatai alapján)

Ülés fajtája*: Nyílt

Előterjesztő neve: dr. Kármán Gábor

Az előterjesztést készítette:
dr. Kármán

Személyi érintettség esetén a zári 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:
Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: 2o2i.os. Q.Ü .

Sürgősség indoka:

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf- 
formátumban kötelező.

Tárgyalja: ?

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság S
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság S
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság □
Képviselő-testület S

>'"s j'. •--A.-'

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: ® IGEN: □
Az előző döntés eredménye (határozatszám): 
Előzmény mellékletként csatolva: □

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: S IGEN: □
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: □
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése:.................................................

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: ® IGEN: □
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:
Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: □ NINCS: ®

A határozat végrehajtásáért 
felelős személy megnevezése:
A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont):
A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók:

róth Ildikó Alapszolgáltatási Központ vezetője

Jegyzői ellenjegyzés:

Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés:...............................................................................

jegyző
Cépviselö-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: fg.

* nyílt vagy zárt '
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



— B Göd Város önkormányzat 
Jegyző
Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.liu

ELŐTERJESZTÉS
a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 

a Pénzügyi Ellenőrző Közbeszerzési és Jogi Bizottság, valamint
a Képviselő-testület soron következő nyílt ülésére

Tárgy; Szociális rendelet térítési díjainak felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!

2022. június 1. napjától hatályát vesztette az a központi jogszabályi rendelkezés, mely szerint a 
veszélyhelyzet fennállása miatt nem lehet díjat bevezetni, illetve díjat emelni. Ennek okán indokolttá 
vált a szociális ellátásokról szóló rendelet térítési díjainak felülvizsgálata.

A Hivatal felkérte a Gödi Településellátó Szervezet vezetőjét, hogy a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 147.§ (1) és (3) bekezdése, valamint 
151 .§ (3) bekezdése alapján, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény (Szoc.tv.)l 15.§ (1) bekezdése alapján tegyen javaslatot az intézményi étkeztetés 
nyersanyagnormáira és térítési díjaira.
A Településellátó Szervezet igazgatója - a mellékelt előterjesztés szerint - megtette a 
nyersanyagnormák alapján meghatározott térítési díjakra vonatkozó javaslatát.

Mindezeken felül az Alapszolgáltatási Központ vezetője javaslatot juttatott el a Polgármesteri 
Hivatalhoz a térítési díjak módosítása tárgyában (javaslat ezen előterjesztés mellékletét képezi). Az 
Alapszolgáltatási Központ térítési díjai (a napközis tábor kivételével) több, mint 10 éve 
változatlanok, pedig emelésük indokolt lett volna. A nyersanyagárak és a humán erőforrás bérének 
emelkedésével nem tarthatóak a jelenleg hatályos díjak, mert ez aránytalanul nagy terhet ró a 
fenntartóra. A módosításra vonatkozó javaslatok a szakfeladatok térítési díjai tekintetében átlagosan 
3OO.-Ft (kivéve idősek klubja és jelzőkészülék napidíj).

Fentiek tekintetében az alábbi rendelet-tervezetet teijesztem a T. Bizottságok és a T. Képviselő
testület felé.

Göd, 2022. 06.21.

Tóth János nevében és megbízásából:

Göd, Pesti út 81. K 2131 Göd, Pf. 28. S 27/530-030, Fax: 27/345-279
E-mail: varoshaza@god.hu



Rendelet-tervezet

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
../2022 (VII.2.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 29/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

l.§

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 29/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. 
melléklet szerint módosul.

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

Balogh Csaba
polgármester

Tóth János
jegyző

L melléklet

1. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 29/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. 
pontja helyébe a következő pont lép:

„1.1. Az Alapszolgáltatási Központban fizetendő intézményi térítési díjak;
Szakfeladat Térítési díj

Idősek klubja napidíj 500 Ft/nap
Idősek klubja szoc. étkeztetés 1.000 Ft/nap
Idősek klubja egyéni szállítás 600 Ft/alkalom
Házi gondozás 750 Ft/óra
Jelzőkészülék napidíj 250 Ft/nap
Szociális étkeztetés 800 Ft/adag
Szociális étkeztetés szállítással 900 Ft/adag

A Képviselő-testület a tényleges igénybevétel alapján ezen mellékletben foglalt térítési díjak, valamint a 
szociális étkezés térítési díja közötti különbözeiét a központi támogatás összegéből, valamint az önkormányzat 
szociális előirányzat kereteiből biztosítja.”
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Alapszolgáltatási Központ
2131. Göd, Vasvári Pál u. 9.

Tel: 06/27 532-135, 06/27 532-136 

Mobil: 06-20/563-8955 

e-mail: godialapszolgaltatasikozpont@gmail.com

Göd Város Önkormányzat - Szociális Bizottsága
Lenkei György elnök részére
2131. Göd, Pesti út 81.
Tárgy: személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának emelése - 2022.

Ügyintéző: Tóth Ildikó

Tisztelt Cím!
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92§ (1) bekezdése 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 szociális törvény és a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (11.17.) Kormányrendelet, valamint a Magyarország központi 

költségvetéséről szóló törvény tartalmazza.

A szociális törvény 115.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján az intézményi térítési díj a személyes gondos

kodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg - melyet a fenntartó tárgyév áp

rilis 1 -ig állapít meg.

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1) bekez
dése alapján, július 1-től emelhetők a térítési díjak.

Az Alapszolgáltatási Központ térítési díjai (a napközis tábor kivételével) több, mint 10 éve változatlanok, 

pedig indokolt lett volna az emelésük. A nyersanyag árak és a humán erőforrás bérének emelkedésével nem 

tarthatóak a jelenlegi díjak, mert aránytalanul nagy terhet rónak a fenntartóra, ezért az alábbi javaslatot nyújt

juk be a térítési díjak növelésére:

Tisztelettel:

Göd, 2022. 06. 22.

Szakfeladat Maximális térítési díj összege Emelkedés Összege
Idősek klubja napidíj 500 Ft/nap Nem emelkedett

Idősek klubja szoc. étkeztetés 1.000 Ft/nap 300.- Ft
Idősek klubja egyéni szállítás 600 Ft/alkalom 300.-Ft

Házi gondozás 750 Ft/óra 300.-Ft
Jelzőkészülék napidíj 250 Ft/nap 150.-Ft
Szociális étkeztetés 800 Ft/adag 300.- Ft

Szociális étkeztetés szállítással 900 Ft/adag / 300.-Ft


