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Tárgy: A szociális étkezésről és annak térítési díjáról szóló 3/2005. (III. 1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet tervezet 
 
Előadó: Sebők Lajos polgármester 
 
Előkészítő:  Jurics Tamás körjegyző 

Előzetes hatásvizsgálat 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 
A rendelet-tervezet címe:  
Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (… ...) önkormányzati rendelete, a 
szociális étkezésről és annak térítési díjáról szóló 3/2005. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Társadalmi-gazdasági hatása:  
A rendelet célja azoknak a pécselyi nyugdíjas személyeknek a segítése, akik egészségi állapotuk, illetve 
életkoruk miatt önmaguk és háztartásukban élő közeli hozzátartozójuk részére a napi egyszeri meleg 
étkeztetés biztosítására tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek. Az Önkormányzat – a kérelmező 
írásbeli kérelme szerint – a polgármester határozata alapján, meleg étkeztetést biztosít tanítási időszakban 
az iskola tálaló konyhájáról, tanítási időszakon kívül az Óvoda konyhájáról, ételhordóval történő 
elszállítással. 
Költségvetési hatása: 
A hatályos rendeletben szereplő térítési díj már nem felel meg a tényleges bekerülési költségnek, ezért az 
Önkormányzatnak többlet terhet jelent a térítési díj jelenlegi mértéke. A változtatás után – várhatóan – a 
bevételi oldal csekély mértékű növekedésével kell számolni. 
Környezeti, egészségi következményei: 
nincs  
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 
A rendelet hatályba lépésével kapcsolatos teendőket, a Körjegyzőség és a Falugondnoki Szolgálat látja el  
Egyéb hatása: 
nincs. 
A rendelet megalkotásának szükségessége: 
Az étkeztetési alapanyagárak, és a rezsi költségek emelkedése megemelte a étkeztetési díjakat is. A 
hatályos díjtétel nem fedezi a nyersanyagnormát sem, ezért vált szükségessé a térítési díj 2011. évi árakon 
történő újraszabályozása. 
 
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: 
Negatív költségvetési következmények. 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
- személyi: nincs 
- szervezeti: nincs 
- tárgyi: nincs 
- pénzügyi: költségvetés bevételi oldalának növelése 

 

 



I n d o k o l á s 
 

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a szociális étkezésről és annak térítési díjáról 
szóló 3/2005. (III. 1.) önkormányzati rendelete határozza meg, a szociális étkeztetésért fizetendő díjakat. 
 
Az étkeztetési alapanyagárak, továbbá a konyhák rezsi költségeinek növekedése szükségessé tette 
étkeztetési díjak emelkedését. A hatályos – 2007. április 1. napjától érvényes – 480 Ft-os díjtétel már nem 
fedezte a nyersanyagköltséget sem. További problémaként jelentkezett a nyugdíjminimum évenkénti 
emelkedése, amely szintén indokolttá tette a szabályoz átalakítását. 
 
Az eddigi nyersanyagnorma helyébe a térítési díj lép, amely 2011. november 1. napjától 625 Ft lesz. 
 
A nyugdíjminimum összegszerű meghatározása helyett, a nyugdíjminimumot és szorzószámokat 
alkalmaztunk a rászorultság nagyságrendjének meghatározására. 
 
Fentiek alapján az Önkormányzat a ténylegesen fizetendő térítési díj alapján és a mindenkor hatályos 
nyugdíjminimum figyelembe vételével tudja támogatni a rendelet hatálya alá tartozó, szociálisan rászorult 
nyugdíjasokat. 
 
 
A fentiek alapján, az alábbi rendelet tervezetet terjesztem elő. 
 
Pécsely, 2011. október 10. 
 
 
 

         Sebők Lajos 
         polgármester 
 



 
Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (… ...) önkormányzati rendelete 

a szociális étkezésről és annak térítési díjáról szóló 
3/2005. (III. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 32.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva, a következőket rendeli el: 
 

1.§ 

 
Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a szociális étkezésről és annak térítési díjáról 
3/2005. (III. 1.) 16/2005.(XII. 14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés 
helyébe, a következő rendelkezés lép: 

„(1) A térítési díj – fizetési kötelezettség: 
Az Önkormányzat az általa természetben biztosított szociális étkeztetéshez történő személyi térítési 
díjhozzájárulást a rászorultak életkora, illetve nyugdíj összegének alapulvételével, nyugdíjkategóriánkénti 
besorolás szerint az alábbiakban állapítja meg, a mindenkori térítési díj alapulvételével. 2011. november 
1-től 625,- Ft. 
 

Nyugdíj összege (Ft) Térítési díj 
Nyugdíjminimum, vagy alatta  0% 0 Ft 
Nyugdíjminimum x 1,2-tól Nyugdíjminimum x 1,4-ig 20% 125 Ft 
Nyugdíjminimum x 1,4-tól Nyugdíjminimum x 1,6-ig 40% 250 Ft 
Nyugdíjminimum x 1,6-tól Nyugdíjminimum x 1,8-ig 60% 375 Ft 
Nyugdíjminimum x 1,8-tól Nyugdíjminimum x 2 –ig 80% 500 Ft 
Nyugdíjminimum x 2, vagy fölötte  100% 625 Ft 

 
 

Záró rendelkezések 
 

2.§ 
 

(1)  E rendelet 2011. október 20. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. november 1-ét követően indult 
eljárásokban kell alkalmazni. 

(2)  E rendelet 2011. október 21-én hatályát veszti. 
 
 
 

Sebők Lajos      Jurics Tamás 
polgármester        körjegyző  

 
 
 
E rendelet 2011. október ... napján kihirdetésre került. 
 
 
 
         Jurics Tamás 
           körjegyző 


