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Tisztelt Képviselő-testület!
Az intézményi térítési díjakról a A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 115. § (1) bekezdése rendelkezik.
„ (1) Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tatozó 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 dj összege
nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltségét.” Az intézményi térítési díj év közben egy
alkalommal korrigálható.
„(2) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az
intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás
megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi
térítési díj összegét.”
Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az étkeztetési ellátásokat a Bakonygaszt
Zrt.-vel kötött megállapodás alapján biztosítja.
A térítési díj alapja 425,-Ft összeg figyelembe vételével került a rendelet-tervezetbe. Az ebéd
teljes költsége a Bakonygaszt Zrt ajánlata alapján 845,-Ft.
A szociálisan rászoruló helyi lakos étkezési térítési díja az ellátott jövedelme alapján kerül
meghatározásra. Öt kategória kerül javaslatra, melyben a legmagasabb összegű (84.076-Ft
feletti) jövedelemmel rendelkező igénybevevő étkezőknek a fizetendő térítési díj összege
425,-Ft/nap/adag, a legalacsonyabb jövedelmű igénylő estén nem kell térítési díjat fizetni.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály
előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztük el a szabályozás várható
következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.
1./ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYEI:
A tervezett jogszabály hatásai:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: jogszabály által előírt helyi rendelet
megalkotásával kerül megállapításra az étkezés díja
b) környezeti és egészségi következmények:
- a szociális ellátások segítik a lakosság komfortérzetének stabilizálását
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
- az adminisztratív hatása nem jelentős, korábban is ellátott feladat volt.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti
törvényességi észrevétel, illetőleg költségvetési hiány lehet.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:
- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
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- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. A források egy részére állami hozzájárulás
igényelhető.
2. INDOKOLÁS
A rendelet megalkotásának céljai a következők:
- az önkormányzat számára előírt rendelet alkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat által étkeztetés szolgáltatás ellátások
formái, és az ellátások igénybevételi feltételei, díjai.
A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési
vonatkozása.

Aszófő, 2019. január 24.
Keller Vendel s.k
polgármester
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