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ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2018. február 12.
napján tartandó rendkívüli üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. február 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Javaslat a Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2018.
évben fizetendő térítési díjak meghatározásához
Keresztesné Jáksó Éva, Mraucsik Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény kötelezővé teszi a szociális ellátások
intézményi térítési díjának meghatározását és alkalmazását valamennyi ellátási forma tekintetében:
115. § (1) 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 1jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi
térítési díj év közben egy alkalommal, támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az intézményi
térítési díjat integrált intézmény esetében szolgáltatásonként, szakápolási központ esetében a szakápolási ellátásra
külön kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti
közvetlen költségek arányában kell megosztani.
Ezen rendelkezés alapján az intézmény elkészítette a 2018. évre vonatkozó önköltségszámítást, és meghatározta a
térítési díjak mértékét. A térítési díjak meghatározására vonatkozó intézményi javaslat az előterjesztés
mellékletében található.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a társulást alkotó képviselő-testületek javaslata alapján a Társulás
meghatározza a térítési díjakat, melyek 2018. március 01. napjával lépnek hatályba, Gyomaendrőd Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendeletének
módosításával.
A Szt. szerint társulási fenntartó esetében a térítési díjakat a tagönkormányzatok közül meghatározott önkormányzat
helyi rendeletében kell meghatározni. A Társulás Gyomaendrőd Város Önkormányzatát jelölte meg a helyi rendelet
készítőjeként. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján a rendelet megalkotásához
a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulására is szükség van, a hozzájárulást
a képviselő-testületek a javaslatuk megfogalmazásával egyidejűleg adják meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, az intézményi térítési díjakat
meghatározni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Javaslat a Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2018. évben fizetendő térítési díjak
meghatározásához"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy alábbiakban határozza meg a Térségi Szociális
Gondozási Központ 2018. március 1. napjával alkalmazandó intézményi térítési díjait:
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Szociális alapszolgáltatás feladatai
Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés
Szociális étkeztetés
Gyomaendrőd
Hunya, Csárdaszállás
Kiszáll. díja
Szt. szerint számított
425+115
425+115
100
int. tér. díjak 2018.
(ÁFA)
(ÁFA)
Önk. kompenzáció
---425+115
425+115
2018. int. tér. díjak
100
(ÁFA)
(ÁFA)
Szolg. egység
Ft/adag
Ft/adag
Ft/nap

Szt. szerint számított
int.tér.díjak 2018.
Önk. kompenzáció
2018. int.tér.díjak
Szolg.egység

Szt. szerint számított
int. tér. díjak 2018.
Önk. kompenzáció
2018. int. tér. díjak
Szolg. egység

690
640
50
Ft/nap

Szociális alapszolgáltatás feladatai
Házi
Fogyatékos személyek nappali Fogyatékos személyek
Házi segítségnyújtás segítségnyújtás
intézményi ellátása étkezés
nappali intézményi
- Személyi gondozás
- Szociális
nélkül
ellátása étkezéssel
segítés
215

1 240

655

655

-215
Ft/óra

--1 240

605
50

180
475

Ft/óra

Ft/nap

Ft/nap

Személyi segítés
szociálisan
rászorultak részére
Szt. szerint számított
int. tér. díjak 2018.
Önk. kompenzáció
2018. int. tér. díjak
Szolg. egység

Időskorúak nappali
ellátása étk. nélkül

420

Támogató szolgálat
Szállítás
Szállító szolgáltatás a
szociálisan
Személyi segítés szociálisan
2/2009. (I: 30.) Gye. Kt.
rászorultak
nem rászorultak részére
r. 12/A § alapján
részére
70

--420
70
Ft/óra
Ft/km
Átlagos szintű és demens gondozást,
ápolást igénylő ellátás
3 005
90 150
-3 005
90 150
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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1 400

150

-1 400
Ft/óra

-150
Ft/km

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás
3 005
90 150
-3 005
90 150
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó
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INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGHATÁROZÁSA 2018. ÉVRE
Az intézményi térítési díj szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (a továbbiakban: Szt.), a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet, továbbá Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló C. törvény tartalmazza.
Az Szt. 92/B. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a fenntartó feladata az intézményi térítési díj
konkrét összegben történő meghatározása.
A 115. § (1) bekezdés 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. Az intézményi térítési díj év közben egy
alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is
szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös
költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.”
Ugyanezen § (3) bekezdése szerint a fenntartó az intézményi térítési díjat rendeletben foglaltak szerint,
egyéb esetben a fenntartó döntése alapján csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi
és vagyoni viszonyai indokolttá teszik.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm.
rendelet 3.§ (1) bekezdése e) és f) pontja alapján az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat
nappali ellátás esetén ellátási napra, bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra
vetítve kell meghatározni.
Ugyanezen § (2)-(4) bekezdéseinek értelmében:
„(2) Bentlakásos intézményi ellátás esetén
a) a napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj harmincad része,
b) a napi személyi térítési díj a havi személyi térítési díj harmincad része
a hónapok naptári napjainak számától függetlenül.
(3) Az intézményi térítési díj szolgáltatónként, intézményenként, telephellyel rendelkező szolgáltató,
intézmény esetén ellátást nyújtó székhelyenként, telephelyenként, továbbá bentlakásos intézményi
ellátás esetén épületenként külön-külön is meghatározható.
(4) A intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása
következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő
módon kerekítve kell meghatározni.”
Az intézményi térítési díj alapja, a szolgáltatási önköltség, mely a teljes feladatra tervezett kiadási
összeget tartalmazza.
Az intézményi térítési díj meghatározása a szolgáltatási önköltség, valamint a feladatra kapott állami
támogatás különbözete alapján került meghatározásra az alábbiak szerint:
1. Ápolást- gondozást nyújtó intézmény-idősek otthona (átmeneti elhelyezés és tartós
bentlakás):
 Őszikék Idősek Otthona Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.
 Rózsakert Idősek otthona és Átmeneti ellátás Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6.

TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108
E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu
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 Szent Imre Idősek Otthona Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1.
 Őszi Napsugár Idősek Otthona Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 8.







Ellátottak száma összesen: 178 fő
Ellátotti napok: 365
2018.évi tervezett önköltség 357 207 197 Ft
Egy főre vetített önköltség: 2 006 782 Ft
Egy napra vetített önköltség: 5 498Ft – kerekítve: 5 500Ft
Térítési díj meghatározása:1 hónapra: 5 500 Ft *30=165 000 Ft/hó/fő

A szociális szakosított ellátás és átmeneti elhelyezés 2018. évi megítélt állami támogatása:
 A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (48fő): 136 704 000Ft
 Üzemeltetési támogatás: 27 910 000 Ft
Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembe vételével:
90 150 Ft/fő/hó, 1 napra: 3 005 Ft/fő/nap
2.

Nappali ellátása:
1. számú idősek klubja:
 Ellátást igénybevevők: 30 fő
 Naptári napok: 251
 2018. évi tervezett önköltség: 10 882 748 Ft
 Egy főre vetített önköltség: 10 882 748 Ft : 30/251= 1 445Ft/hó/nap –kerekítve 1 445
Ft/hó/nap
3.





számú idősek klubja:
Ellátást igénybevevők: 24 fő
Naptári napok: 251
2018. évi tervezett önköltség: 6 040 900 Ft
Egy főre vetített önköltség: 6 040 900 Ft : 24/251= 1 002 Ft/hó/nap – kerekítve 1 000
Ft/hó/nap

4. számú idősek klubja:
 Ellátást igénybevevők: 10 fő
 Naptári napok: 251
 2018. évi tervezett önköltség: 5 085 805 Ft
 Egy főre vetített önköltség: 5 085 805 Ft : 10/251= 2 026 Ft/hó/nap –kerekítve 2 025
Ft/hó/nap
5. számú idősek klubja:
 Ellátást igénybevevők: 40 fő
 Naptári napok: 251
 2018. évi tervezett önköltség: 14 336 087 Ft
 Egy főre vetített önköltség: 14 336 087 Ft : 40 /251= 1 428Ft/hó/nap –kerekítve 1
430 Ft/hó/nap
6.

számú idősek klubja:

TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
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Ellátást igénybevevők: 30 fő
Naptári napok: 251
2018. évi tervezett önköltség: 7 067 797 Ft
Egy főre vetített önköltség: 7 067 797 Ft : 30 /251= 939 Ft/hó/nap – kerekítve 940
Ft/hó/nap

2018. évre meghatározott állami támogatás az időskorúak nappali intézményi ellátása – társulás
által történő feladatellátás – esetén:
Ellátást igénybevevők száma: 135 fő
Állami támogatás fajlagos összege: 163 500 Ft/fő
Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás és a helyi igénybevétel figyelembe vételével:
50Ft/nap/fő.
3.

Fogyatékosok nappali ellátása:
 Ellátást igénybevevők: 25 fő
 Naptári napok: 251
 2018. évi tervezett önköltség: 18 698 726 Ft
 Egy főre vetített önköltség: 18 698 726 Ft : 25/251= 2 980 Ft/hó/nap –kerekítve 2
980 Ft/hó/nap

2018. évre meghatározott állami támogatás az időskorúak nappali intézményi ellátása – társulás
által történő feladatellátás – esetén:

Ellátást igénybevevők száma: 24 fő

Állami támogatás fajlagos összege: 550 000 Ft/fő
Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás és a helyi igénybevétel figyelembe vételével:
klubhasználati díj összege 50 Ft/nap/fő klubhasználati díj, étkezéssel 475Ft/nap/fő.

4.

Étkeztetés:
 Ellátást igénybevevők: 170 fő
 Naptári napok: 251
 2018. évi tervezett önköltség: 28 420 646 Ft
 Egy főre vetített önköltség: 28 420 646 Ft : 170/251=666 Ft/fő/nap - kerekítve
Ft/fő/nap

665

2018. évre meghatározott állami támogatás az szociális étkeztetés – társulás által történő
feladatellátás – esetén:

Ellátást igénybevevők száma: 170 fő

Állami támogatás fajlagos összege: 60 896 Ft/fő
Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembe vételével: 425 Ft + ÁFA= 540 Ft/
adag/nap
5.

Étkeztetés kiszállítása:
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Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya
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 Ellátást igénybevevők: 170 fő
 Naptári napok: 251
 2018. évi tervezett önköltség: 4 350 918 Ft
Egy főre vetített önköltség: 4 350 918 Ft : 170/251=102 Ft/fő/nap - kerekítve
Ft/fő/nap
A feladat ellátásához állami támogatás nem kapcsolódik.
Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembe vételével: 100 Ft/ adag/nap
6.

100

Házi segítségnyújtás-személyi gondozás:
 Ellátást igénybevevők: 70 fő
 Naptári napok: 251
 Gondozók óra száma: 12*8óra=96 óra
 2018. évi tervezett önköltség: 30 503 918 Ft
 Egy főre vetített önköltség: 30 503 918 Ft : 96óra/251=1 266 Ft/fő/óra - kerekítve
1 265 Ft/fő/óra

2018. évre meghatározott állami támogatás a házi segítségnyújtás – személyi gondozás, társulás
által történő feladatellátás – esetén:

Ellátást igénybevevők száma: 60 fő

Állami támogatás fajlagos összege: 429 000 Ft/fő
Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembe vételével: 215 Ft/fő/óra
7.

Házi segítségnyújtás-személyi segítés:
 Ellátást igénybevevők: 3 fő
 Naptári napok: 251
 Gondozók óra száma: 5óra=5 óra
 2018. évi tervezett önköltség: 2 566 085 Ft
 Egy főre vetített önköltség: 2 566 085 Ft : 1 255=2 045 Ft/fő/óra - kerekítve
Ft/fő/nap

1 985

2018. évre meghatározott állami támogatás a házi segítségnyújtás – szociális segítés esetén:

Ellátást igénybevevők száma: 3 fő

Állami támogatás fajlagos összege: 25 000 Ft/fő
Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembe vételével: 1 985 Ft/fő/óra
8.

Támogatató Szolgálat – személyi segítés
 Gondozók óraszáma: 2*8óra=16óra
 Naptári napok: 251
 2018. évi tervezett önköltség: 6 399 960 Ft
 Egy főre vetített önköltség: 6 399 960 Ft : 16óra/251=1 600 Ft/fő/óra - kerekítve
600 Ft/fő/óra

2018. évre meghatározott állami támogatás a Támogató Szolgálat esetén:
 Alaptámogatás:
4 100 000 Ft
 Teljesítménytámogatás:
6 208 200 Ft
Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembe vételével: 420 Ft/fő/óra

1
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9.

Támogatató Szolgálat – szállítás
 2017. évben futott km: 66 294 km
 2018. évi tervezett önköltség: 8 041 102 Ft
 Egy főre vetített önköltség: 8 041 102 Ft : 66 294 =121 Ft/km - kerekítve
/km

120 Ft

2018. évre meghatározott állami támogatás a Támogató Szolgálat esetén:
 Alaptámogatás:
4 100 000 Ft
 Teljesítménytámogatás:
6 208 200 Ft
Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembe vételével: 70 Ft/ km
Az intézményi térítési díjak meghatározásának megalapozottságát tartalmazó tételes számítás
mellékleteként becsatolásra kerül 1. számú mellékletként.

Fentiek alapján a 2018 évre javasolt intézményi térítési díjak összegét az alábbi táblába foglaljuk
össze:

Szociális alapszolgáltatás feladatai
Szociális étkeztetés
Gyomaendrőd
Szt. szerint
számított
int.tér.díjak 2017.
Önk. kompenzáció
2017. int.tér.díjak
Szolg.egység
Szt. szerint
számított
int.tér.díjak 2018.
Önk. kompenzáció
2018. int.tér.díjak
Szolg.egység

Szociális étkeztetés
Kiszáll. díja

402+108
(ÁFA)

Szociális étkeztetés
Hunya,
Csárdaszállás
402+108
(ÁFA)

90

510

-402+108
(ÁFA)
Ft/adag

-402+108
(ÁFA)
Ft/adag

-90

460
50

Ft/nap

Ft/nap

425+115
(ÁFA)

425+115
(ÁFA)

100

690

-425+115
(ÁFA)
Ft/adag

-425+115
(ÁFA)
Ft/adag

-100

640
50

Ft/nap

Ft/nap

Szociális alapszolgáltatás feladatai
Házi
segítségnyújtás
- Személyi
gondozás
Szt. szerint
465
számított
int.tér.díjak 2017.
Önk. kompenzáció
-2017. int.tér.díjak
465
Szolg.egység
Ft/óra

Házi
segítségnyújtás
- Szociális segítés

Fogyatékos személyek
nappali intézményi
ellátása étkezés nélkül

600

245

--600
Ft/óra

195
50
Ft/nap

Időskorúak nappali
ellátása étk. Nélkül

Fogyatékos
személyek nappali
intézményi ellátása
étkezéssel
645
195
450
Ft/nap
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Szt. szerint
számított
int.tér.díjak 2018.
Önk. kompenzáció
2018. int.tér.díjak
Szolg.egység

215

1 240

655

655

-215
Ft/óra

--1 240
Ft/óra

605
50
Ft/nap

180
475
Ft/nap

Támogató szolgálat

Szt. szerint
számított
int.tér.díjak 2017.
Önk. kompenzáció
2017. int.tér.díjak
Szolg.egység
Szt. szerint
számított
int.tér.díjak 2018.
Önk. kompenzáció
2018. int.tér.díjak
Szolg.egység

Szt. szerint számított
int.tér.díjak 2017
Önk. kompenzáció
2017. int.tér.díjak
Szolg.egység
Szt. szerint számított
int.tér.díjak 2018
Önk. kompenzáció
2018. int.tér.díjak
Szolg.egység

Személyi segítés
szociálisan
rászorultak
részére
510

Szállítás
szociálisan
rászorultak
részére
45

Személyi segítés
szociálisan nem
rászorultak részére
1 400

Szállító szolgáltatás
a 2/2009. (I: 30.)
Gye. Kt. r. 12/A §
alapján
150

-510
Ft/óra

-45
Ft/km

-1 400
Ft/óra

-150
Ft/km

420

70

1 400

150

-420
Ft/óra

-70
Ft/km

-1 400
Ft/óra

-150
Ft/km

Átlagos szintű és demens
gondozást, ápolást igénylő ellátás
2 980
89 400
145
4 350
2 835
85 050
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó
3 005
90 150
-

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás

3 005
90 150
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó

3 005
90 150
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó

2 980
89 400
145
4 350
2 835
85 050
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó
3 005
90 150
-

A javasolt intézményi térítési díjak hatása az intézmény 2018. évi költségvetésére:
Az alapellátás esetében az állami támogatás és a térítési díj nem fedezi a feladat ellátásához szükséges
forrást, még a szakmai követelmények betartása melletti, minimálisan - a működéshez elengedhetetlen
- kiadások mellett sem. Sajnos a fajlagos támogatások összege az előző évek szintjén maradt, így a
garantált bérminimumokra való emelkedés sem kompenzálódik az állami támogatásban. , mely az
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alapellátás esetében közel 10 000 E Ft összeggel növeli meg a személyi juttatások és járulékok
összegét.
Az alapellátási feladatokra nyújtott állami támogatás és a beszedett térítési díjak nem fedezik az
alapellátásban teljesítendő kiadásokat, így azok működtetéséhez az önkormányzat kiegészítő
támogatása szükséges.
Az alapellátás működési hiánya 34 288 103 Ft, ebből (vastagon szedve kerültek kiemelésre, az
önkormányzat kötelező feladatai):
1. Nappali ellátás összesen:
18 961 EFt
2. Házi segítségnyújtás:
4 242 EFt
3. Étkeztetés:
nem igényel önkormányzati támogatást
4. Fogyatékos nappali ellátás:
3 616 EFt
5. Támogató Szolgálat:
4 151 EFt
6. Tanyagondnoki Szolgálatok összesen:
3 318 EFt
Idősotthoni ellátás és átmeneti elhelyezés:
Az idősotthoni ellátás és átmeneti elhelyezés állami támogatása feladatalapú finanszírozású, mely két
részből áll. Egyik a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, másik az
intézmény-üzemeltetési támogatása.
Az állami támogatás megigénylése a 2017. október 31-i tényadatok alapján megtörtént, 2017.
novemberben. A 2018. január 5-én kiközölt támogatási összeg a bértámogatás vonatkozásában teljes
egészében megegyezik az igényelt összeggel, míg az üzemeltetési támogatás közel 10 millió forinttal
alacsonyabb.
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása az alábbiak szerint került
meghatározásra (2017. október 31-i létszám adatok alapján):
 időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek:
108 fő
 időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek száma:
70 fő
Fenti létszám alapján a finanszírozás szempontjából 48 fő szakmai dolgozó került elismerésre, egy fő
állami bértámogatása 2 848 000Ft/fő/év. Így a teljes bértámogatás összege: 136 704 000 Ft.
A garantált bérminimum és az ágy mellett dolgozók alapbére járulékokkal együtt egy évre: 2 932 500
Ft + a változó bérek, melyek a munkaszüneti napra járó bérpótlékot és délutáni, éjszakai pótlékot
foglalja magába.
A költségvetésbe a feladat ellátására a szakmai jogszabályok betartása mellett, a minimális
szakdolgozói létszám bére került betervezésre, mely összesen 48 fő. A tervezett bér a garantált
bérminimum összegét, a kötelezően kifizetendő ágy melletti pótlék összegét, valamint a változó
bérek összegét - a munkaszüneti napra járó bérpótlék és délutáni, éjszakai pótlék – foglalja magába.
A szakmai dolgozók egész éves bére a kötelező bérelemek figyelembe vételével járulékkal együtt
161 811 245 Ft, míg a feladatra kapott bértámogatás összege 136 704 000Ft. A különbség
25 107 245 Ft sem az üzemeltetési támogatásból, sem a személyi térítési díjak eseteleges
emelkedéséből nem pótolható a jelenlegi jogi szabályozás alapján, így azt - amennyiben év közben
egyéb állami támogatás nem érkezik az önkormányzat részére ezen jogcímen -, önkormányzati
kiegészítésből tudjuk csak finanszírozni.
Továbbá 2018. március 1 napjától 2 fő szakdolgozó foglalkoztatása is beépítésre került a feladatra.
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Az üzemeltetési feladatok ellátására a feladatra kapott üzemeltetési támogatás összege és a tervezett
személyi térítési díjbevétel elegendő forrása lesz a 2018. évi zavartalan gazdálkodásnak.
Az általunk tervezett intézményi térítési díjakkal költségvetésünk az alábbiak szerint alakul az egyes
feladatok és települések között 2018. évben:
Összesen
2017.
ÉVBEN

adatok eFt-ban
1. Személyi juttatások összesen
2. Munkaadókat terhelő járulék
3. Dologi kiadások
I.KIADÁSOK ÖSSZESEN
Intézményi térítési bevételek
Állami támogatás - Alapellátás
Állami támogatás - idős otthon - szakmai
dolg.bére
Állami támogatás - idős otthon
üzemeltetés
Állami támogatás - kedvezményes
étkeztetés szakmai dolgozók bére
Állami támogatás - kedvezményes
étkeztetés - üzemeltetési
Támogató Szolgálat állami támogatás
II.BEVÉTELEK ÖSSZESEN
III. Költségvetési létszámkeret
Forráshiány/többlet

304 717
65 619
253 799
624 135
249 318
69 735

2018. év

Gyomaendrőd Gyomaendrőd
szociális
szakosított
alapellátás
ellátás
84 877
213 595
17 600
44 546
58 503
101 000
160 980
359 141
51 044
168 307
65 292

Hunya
Diákétkeztetés
9 246
31 806
1 803
6 361
7 390
58 874
18 439
97 041
5 515
11 911
12 184

Rászoruló
gyermekek
szünidei
étkeztetése
1 298
350
7 050
8 698
0
0

összesen
340 822
70 660
232 817
644 299
236 777
77 476

125 090

0

136 704

0

136 704

34 460

0

27 910

0

27 910

86 291

0

29 887

0

29 887

0
9 208
574 102
143fő
-50 033

0
10 308
126 644

46 312

8 698
0
8 698

55 010
10 308
574 072
143 fő
-70 227

-34 336

332 921
71fő
-26 220

17 699
4 fő
-740

88 110
15fő
-8 931

0

Kockázati tényezők:
 Az intézmény 2018. évre tervezett költségvetését a fent ismertetett térítési díjak alapján
határozta meg, amennyiben a Tisztelt Testület eltér ezek alkalmazásától, úgy a
költségvetésben magasabb összegű hiány keletkezhet, melyet az intézmény nem tud pótolni,
ahhoz még több önkormányzati támogatás válik szükségessé.
 Amennyiben a fogyatékosok, idősek nappali ellátásának, házi segítségnyújtás szociális
segítés térítési díja a javasoltnál magasabb összegben kerül meghatározásra, az nagy
valószínűséggel ellátotti létszám csökkenést eredményez, mely állami normatíva kiesést és
térítési díj bevétel csökkenést is eredményez az intézmény költségvetésében. Emellett
dolgozói létszámcsökkentésre is sor kerülhet a feladat ellátás csökkenéséből adódóan.
Előnyök:
 Amennyiben a májusi felmérés során megítélésre kerül az üzemeltetési támogatás
többletigénye, akkor az önkormányzat számára nem jelent többlet terhet a számított és
alkalmazott intézményi térítési díj különbözete.
 A számított és javasolt térítési díjak alkalmazásával az intézmény működése kiszámítható,
kiegyensúlyozott lehet éves szinten.
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A külsős étkeztetésből származó többletbevételünk, mely 2017. évben 3 297 E Ft összegben
került betervezésre, az intézmény teljes működési hiányát ezen összeggel csökkenti.

Hátrányok:
 A bérminimumok emelkedése és az állami támogatások, ellátotti nyugdíjak emelkedése
között nincs összhang, így a megnövekedett kiadások finanszírozására jelenleg nincs állami
forrás.
 A fogyatékosok és idősek nappali ellátásánál továbbra is szükséges az önkormányzati
kompenzáció alkalmazása, mert az önköltségszámításon alapuló intézményi térítési díjat nem
lennének hajlandóak megfizetni az ellátottak, mely az ellátotti létszám csökkenéséhez és
állami normatíva csökkenéshez vezetne. Továbbá munkahelyek megszűnését is
eredményezné.
 A Tanyagondnoki Szolgáltatások térítésmentes működtetése miatt – melyet jogszabály ír elő
- az állami normatíva és a szolgáltatási önköltség közötti különbséget az intézmény nem
tudja csökkenteni a térítési díj bevétellel, ezért azt az önkormányzatnak kell kiegészítenie.
 A Támogató Szolgálat működtetésére nem biztosít elegendő állami támogatást az állam,
ugyan a feladatmutatók jóval meghaladják a kért és megítélt mutatókat, mely a finanszírozás
alapját képezik, a támogatás nem elegendő a kiadások fedezetére.
A meghatározott térítési díjak 2017. március 01. napjával lépnek életbe, Gyomaendrőd Város
Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításával.
Kérem a Tisztelt Osztályvezető Asszonyt, hogy szíveskedjen az intézményi térítési díjak
meghatározására vonatkozóan az előterjesztést a Képviselő Testület részére elkészíteni.

Gyomaendrőd, 2018. január 23.

Mraucsik Éva s.k.
intézményvezető

Uhrin Anita s.k.
gazd.vezető

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. február 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Javaslat a 2018. évben fizetendő gyermekétkeztetési térítési díjak
meghatározásához
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Uhrin Anita a Térségi Szociális Gondozási Központ gazdasági vezetője írásban tájékoztatta hivatalunkat, hogy az
intézmény lefolytatta a különféle élelmiszerek beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárást, melynek
eredményeként 2018. január 1. napjától a pékáru vonatkozásában új beszállító került kiválasztásra.
A vállalkozói szerződés szerinti beszerzési árak magasabbak, mint az előző években voltak, mely elsősorban a
kisétkezések, ezen belül is, az uzsonna és tízórai előállítási normaösszegét érinti.
Január hónapban - az eddig kínált tízórai és uzsonna vonatkozásában - a normafigyelés alapján az intézmény
indokoltnak tartja az óvodás és iskolás korosztály számára a tízórai normáját 10 Ft/adag összeggel megnövelni,
hogy az előírásoknak megfelelő összeállítású és a gyermekek által is kedvelt ételek kerülhessenek továbbra is az
étlapra.
Ennek alapján az alábbi változás válik szükségessé:
Megnevezés
Óvoda
Jelenlegi tízórai norma
65 Ft/adag
2018. március 1-től alkalmazandó 75 Ft/adag
norma
Változás %-ban
15%

Általános Iskola
85 Ft/adag
95 Ft/adag
12%

Egyéb étkezések esetén egyetlen korosztály tekintetében sem indokolt a normaemelés.
Ennek megfelelően a gyermekétkezés intézményi térítési díja 2018. március 1. napjától az alábbi étkezéseknél az
alábbiak szerint módosulna:
Megnevezés
Óvoda
Általános Iskola
Tízórai
75 Ft/adag + ÁFA=95 Ft
95 Ft/adag + ÁFA=120 Ft
A gyermekétkeztetés tekintetében, mivel az intézmény a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési
Önkormányzati Társulás fenntartásában működik, a térítési díjakat a fenntartónak kell meghatároznia, és az általa
meghatározott önkormányzatnak rendeletben kell azt szabályoznia.
A gyermekétkeztetési térítési díjak meghatározására vonatkozó intézményi javaslat az előterjesztés mellékletében
található.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a társulást alkotó képviselő-testületek javaslata alapján a Társulás
meghatározza a térítési díjakat, melyek 2018. március 01. napjával lépnek hatályba, Gyomaendrőd Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX.3.)
önkormányzati rendeletének módosításával.
A Szt. szerint társulási fenntartó esetében a térítési díjakat a tagönkormányzatok közül meghatározott önkormányzat
helyi rendeletében kell meghatározni. A Társulás Gyomaendrőd Város Önkormányzatát jelölte meg a helyi rendelet
készítőjeként. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján a rendelet megalkotásához
a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulására is szükség van, a hozzájárulást
a képviselő-testületek a javaslatuk megfogalmazásával egyidejűleg adják meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, a gyermekétkeztetési
térítési díjak összegére javaslatot tenni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
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Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Javaslat a 2018. évben fizetendő gyermekétkeztetési térítési díjak meghatározásához"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy 2018. március 1. napjától az alábbiakban határozza
meg a Térségi Szociális Gondozási Központ által biztosított illetve a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi
Óvodában Csárdaszállás Községi Önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetés térítési díjait:
Teljes árú térítési díjak
Óvoda
Óvoda - Csárdaszállási telephely –
vásárolt szolgáltatás
Csárdaszállás Község által
biztosított önkormányzati
kompenzáció
Intézményi térítési díj
Általános iskola
Középiskola
50 %-os térítési díjak
Óvoda
Óvoda - Csárdaszállási telephelyvásárolt szolgáltatás
Csárdaszállás Község által
biztosított önkormányzati
kompenzáció
Intézményi térítési díj
Általános iskola
Középiskola
A térítési díjak az ÁFA-t tartalmazzák.

Reggeli

Tízórai
95

Ebéd
216

Uzsonna
66

Vacsora
-

-

180

365

155

-

-

67

136

50

-

99
165
Reggeli

113
120
Tízórai
47

229
267
298
Ebéd
108

105
95
Uzsonna
33

165
222
Vacsora
-

-

90

182

77

-

-

34

68

25

-

49
82

56
60
-

114
133
149

52
47
-

82
111

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
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Iktató szám: X.49/2018.
díjak

Tárgy: 2018. évi intézményi gyermekétkezés térítési

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Keresztesné Jáksó Éva Osztályvezető Asszony részére
Tisztelt Osztályvezető Asszony!
A 2018. évre intézményünk lefolytatta a különféle élelmiszerek beszerzésre vonatkozó közbeszerzési
eljárást, melynek eredményeként 2018. január 1. napjától a pékáru vonatkozásában új beszállító került
kiválasztásra.
A vállalkozói szerződés szerinti beszerzési árak magasabbak, mint az előző években voltak, mely
elsősorban a kisétkezések, ezen belül is, az uzsonna és tízórai előállítási normaösszegét érinti.
Január hónapban - az eddig kínált tízórai és uzsonna vonatkozásában - a normafigyelés alapján
intézményünk indokoltnak tartja az óvodás és iskolás korosztály számára a tízórai normáját 10Ft/adag
összeggel megnövelni, hogy az előírásoknak megfelelő összeállítású és a gyermekek által is kedvelt
ételek kerülhessenek továbbra is az étlapra.
Ennek alapján az alábbi változás válik szükségessé:
Megnevezés
Óvoda
Jelenlegi tízórai norma
65 Ft/adag
2018. március 1-től
75 Ft/adag
alkalmazandó norma
Változás %-ban
15%

Általános Iskola
85Ft/adag
95Ft/adag
12%

Egyéb étkezések esetén egyetlen korosztály tekintetében sem indokolt a normaemelés.
Ennek megfelelően a gyermekétkezés intézményi térítési díja 2018. március 1. napjától az alábbi
étkezéseknél az alábbiak szerint módosulna:
Megnevezés
Óvoda
Általános Iskola
Tízórai
75 Ft/adag + ÁFA
95Ft/adag + ÁFA
Kérjük a Tisztelt Osztályvezető Asszonyt, hogy szíveskedjen az intézményi térítési díjra vonatkozó
kérésünket előterjeszteni a Tisztelt Képviselő Testület felé.
Gyomaendrőd, 2018. február 6.
Uhrin Anita s.k.
gazdasági vezető

