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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dombóvár Város Önkormányzata jórészt a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulásban (a továbbiakban: Társulás) való részvétellel és annak 

költségvetési szervén, a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézményen (a 

továbbiakban: Dombóvári ESZI) keresztül a gondoskodik a kötelező, illetve az önként 

vállalt szociális és gyermekjóléti feladatairól. A kivétel a bölcsőde (saját intézmény), 

illetve a fogyatékosok nappali ellátása, a pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek 

nappali ellátása, a szociális konyha formájában nyújtott étkeztetés és az idősek 

otthona, amelyek biztosítására civil szervezetekkel áll fenn ellátási szerződés 

(PRESIDIUM Közhasznú Egyesület, illetve Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Egyesület).  

 

A természetbeni gyermekjóléti ellátások közé tartozó gyermekétkeztetést saját 

intézmény, az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet végzi azzal, hogy az 

ételelőállítás immár az ezzel megbízott vállalkozó feladata. A szerződés szerint a 

nyersanyagnorma árainak felülvizsgálatára először idén kerül sor, ezzel a jelen ülés 

másik előterjesztése foglalkozik az EATREND Kft. által jelzett díjemelési javaslat 

alapján. A változást az alább részletezettek szerint nem lehet most átvezetni a 

vonatkozó önkormányzati rendeleten, azt legkorábban július 1-jétől lehet megtenni a 

jelenleg hatályos jogszabályi környezetben. 

 

Az először 2020. december 19-én, majd a 2021. február 8-án kihirdetett 

veszélyhelyzettel újra hatályba lépett, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot 

érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 

603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet a 2021. évben korlátozta a helyhatóságok 

díjemelési lehetőségeit. Ez a rendelet már nem hatályos, miután a korlátozó 

rendelkezések beépültek a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 

2021. évi XCIX. törvénybe. Ez rögzíti, hogy a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 

hatálybalépésének napjától 2022. június 30. napjáig – kivéve, ha az emelés feltételei 

már bizonyos keretek között előre megszabottak voltak szerződésben vagy 

jogszabályban – a helyi önkormányzat által nyújtott szolgáltatásért megállapított díj 

mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 2020. december 18-án 

hatályos és alkalmazandó mértéke, illetve új díj nem vezethető be, nem állapítható 

meg, a meglévő díj új kötelezetti körre nem terjeszthető ki. A moratórium kiterjed a 

szociális és a gyermekvédelmi rendszer működtetése során az önkormányzati 

feladatellátás ellenében felmerülő díjakra is, ami ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a 

díjakat nem lehetne csökkenteni, ezért szükséges megvizsgálni az egyes 

szolgáltatásokkal kapcsolatos önköltséget. 

 

A vonatkozó törvények – mind a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.), mind a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) – 

értelmében az intézményi térítési díjat a fenntartó a tárgyév április 1-jéig állapítja meg 

azoknál a szolgáltatásoknál, amelyeket nem térítésmentesen kell biztosítani; az 

intézményi térítési díj nem haladhatja meg a jogszabályoknak megfelelően 
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megállapított szolgáltatási önköltséget. A szolgáltatási önköltség évente egy 

alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. A fenntartó az 

így kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentáltnál alacsonyabb összegben is 

megállapíthatja az intézményi térítési díjat. 

 

Nem térítésmentes szolgáltatás esetén a kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a 

továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja 

meg, és arról az ellátást igénylőt írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem 

haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. 

 

A Társulás társulási megállapodásban a tagönkormányzatok a személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 

önkormányzati rendelet alkotására Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-

testületét jelölték ki. 

 

A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény, illetve a Dombóvári 

Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéjének önköltségszámítását az előterjesztés 

melléklete tartalmazza. Az intézményi térítési díjak lefele történő korrigálására nincs 

szükség egyik szolgáltatás kapcsán sem. 

 

Határozati javaslat  

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, 

valamint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának felülvizsgálatáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 

szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendeletben, 

valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 20.) 

önkormányzati rendelet rögzített, a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és 

gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjai esetében a szolgáltatási önköltség nem 

éri el a rendelet szerinti díjtételeket, illetve a gyermekétkeztetés esetében az élelmezés 

nyersanyagköltségének felülvizsgálatára a 2022. év hátralévő részében kerül sor, 

amennyiben a helyi díjak mértékének rögzítésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések 

azt lehetővé teszik. 

 

 

         Pintér Szilárd 

          polgármester 

 
 


