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Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az 

igénybevétel feltételeiről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2017. április 26-án vizsgálta a T. Testület a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti 

alapellátásokról és az igénybevétel feltételeiről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 

3/2008. (II.28) önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott térítési díjak 

összegét. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete akként döntött, hogy a 

felnőtt (alkalmazotti és vendég) étkezések térítési díját emelni kívánja, a jelenlegi 472.-Ft-áfa 

összegről 551.-Ft+áfa összegre. Felkérte a jegyzőt, hogy a soron következő képviselő-testületi 

ülésre a rendelet módosítását készítse elő. 

 

A felnőtt (alkalmazotti és vendég) étkezések térítési díját nem szükséges rendeletben 

szabályozni, ezért az előterjesztés tartalmazó határozati javaslatban elegendő meghatároznia a 

T. Képviselő-testületnek ezen térítési díjakat. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (V. 31.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata döntött arról, hogy a Jánossomorjai Városüzemeltető és 

Műszaki Ellátó Szervezet által üzemeltetett Napközi Otthonos Konyha és a Kék Bagoly 

Bölcsődében működő konyhán az alkalmazotti és vendégétkeztetés térítési díját 2017. 

szeptember 1-jétől 551.-Ft+áfa összegben határozza meg.  

 

 

Felelős:   Lőrincz György polgármester 

 

Határidő:                  2017. szeptember 1. 

 

 

  

Tekintettel azonban arra, hogy az eredeti rendelet megalkotása óta eltelt időben több olyan 

változás, módosítás történt (részben jogszabályok módosítása, részben a feladatellátás módja 

változott), hogy célszerű egyidejűleg a 2008-ban megalkotott rendeletet hatályon kívül helyezni 

és helyette új helyi rendeletet alkotni. A korábban ebben a rendeletben szabályozott szociális 

ellátások formáit, igénybevételük módját, feltételét a 3/2015. (II. 18.) rendelet részletesen 

szabályozza. 

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

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

 

 

Társadalmi hatása: A képviselő-testület meghatározza a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekvédelmi alapellátások fizetendő térítési díjait, amelyek ellenében a gyermekes családoknak 

segítségnyújtásáról gondoskodik. 

Gazdasági, költségvetési hatása: a térítési díj emelésének következtében nő a költségvetés 

bevétele 

Környezeti, egészségügyi hatása: nincsen 
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Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

következményei: nincsen  

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
a rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételeket, azok 

adottak. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni 

szíveskedjen. 

 

Jánossomorja, 2017. 05. 15. 

 

 

Lőrincz György s.k. 

      polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

……../2017. (……...) önkormányzati rendelete 

a gyermekjóléti alapellátásokról , az igénybevétel feltételeiről és a fizetendő térítési 

díjakról 
 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény. 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

1. A rendelet célja 

 

1. § A rendelet célja, hogy „a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározottak alapján szabályozza azokat a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátásokat, amelyek alkalmazásával a 

gyermekes családoknak segítség nyújtható, a gyermek törvényben foglalt jogainak, érdekeinek 

érvényesítéséhez, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzéséhez és megszüntetéséhez. 

 

2. A rendelet hatálya 

 

2. § E rendelet hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata által fenntartott gyermekjóléti 

alapellátást biztosító intézményekre és az azt igénybevevőkre terjed ki. 

 

 

3. Az ellátások formái 
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3. § (1) Gyermekjóléti alapellátások formái:  

a) család- és gyermekjóléti szolgálat,  

b) család- és gyermekjóléti központ,  

    c) gyermekek napközbeni ellátása – bölcsőde. 

 

(2) Jánossomorja Város Önkormányzata a Gyvt. 94. §-ában meghatározott feladatait bölcsődei 

ellátás vonatkozásában a Jánossomorjai Kék Bagoly Bölcsőde, mint önálló költségvetési 

intézmény keretében biztosítja. 

(3) Jánossomorja Város Önkormányzata a Gyvt. 94. §-ában meghatározott feladatait a 

családsegítő és gyermekjóléti központ, valamint családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 

vonatkozásában a Mosonmagyaróvári Térségi Társulás Család-és Gyermekjóléti Központ és a 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.) 

keretében biztosítja. 

 

(4) Az önkormányzat a gyermekétkeztetést - intézmény gyermekétkeztetés, ingyenes és 

kedvezményes gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés (a téli szünet kivételével) – a 

Jánossomorjai Városüzemeltető és Műszaki Ellátó Szervezet általa működtetett Napközi 

Otthonos Konyhán és a Jánossomorjai Kék Bagoly Bölcsődén keresztül biztosítja. A téli szünet 

időszakában a szünidei gyermekétkeztetést külső szolgáltatóval kötött vállalkozói szerződés 

keretében, vásárolt szolgáltatás útján látja el. 

 
4. Az ellátás igénybevételének rendje 

 

4. § (1) A személyes gondoskodás formáinak igénybevételére irányuló kérelmet bölcsődei 

ellátás esetén a Jánossomorjai Kék Bagoly Bölcsőde intézményvezetőjénél lehet előterjeszteni. 

(2) A család - és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve 

törvényes képviselője indítványára történik az ellátást nyújtó intézmény székhelyén (9200 

Mosonmagyaróvár Vasutas u. 10.) 

(3) A család- és gyermekjóléti központ igénybevétele együttműködési kötelezettségen alapul. 

A kapcsolat felvétel történhet az észlelő-jelzőrendszer tagjainak jelzése alapján. A jelzés az 

ellátást nyújtó intézmény székhelyén tehető meg (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10). 

 

(4)Az intézményi gyermekétkeztetés, valamint az ingyenes és kedvezményes 

gyermekétkeztetés igénybevételére vonatkozó – jogszabályban meghatározott – 

nyilatkozatokat a Jánossomorjai Városüzemeltető és Műszaki Ellátó Szervezet 

intézményvezetőjénél illetve a Jánossomorjai Kék Bagoly Bölcsőde intézményvezetőjénél 

lehet benyújtani. 

 

(5) A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére vonatkozó – jogszabályban meghatározott – 

nyilatkozatokat a Jánossomorjai Városüzemeltető és Műszaki Ellátó Szervezet 

intézményvezetőjénél és a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén lehet 

benyújtani. 

 

5. Térítési díjak és megfizetésének szabályai 

 

5. § (1) Az igénybe vett ellátás után fizetendő, általános forgalmi adó nélküli intézményi térítési 

díj összegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
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(2) A család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ által 

nyújtott ellátásokat térítésmentesen kell biztosítani. 

 

(3) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre a Gyvt. 21/B. § szabályai 

irányadók (továbbiakban: normatív kedvezmények), egyéb kedvezményt, mentességet az 

Önkormányzat nem biztosít.  

(4) A gyermek, a tanuló, intézményi hiányzása esetén, az étkeztetés a lemondással érintett nap 

7.30 órájáig írásban, személyesen vagy telefonon mondható le a Jánossomorjai 

Városüzemeltető és Műszaki Ellátó Szervezet intézményvezetőjénél illetve a Jánossomorjai 

Kék Bagoly Bölcsőde intézményvezetőjénél. 

(5) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját a Jánossomorjai Városüzemeltető és Műszaki 

Ellátó Szervezet intézményvezetője illetve a Jánossomorjai Kék bagoly Bölcsőde 

intézményvezetője állapítja meg, az intézményi térítési díj általános forgalmi adóval növelt 

összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a normatív kedvezmények 

figyelembe vételével. 

(6) A térítési díjat minden hónap 20. napjáig kell megfizetni. 

6. Záró rendelkezés 

 

6. § (1) E rendelet 2017.09.01. napján lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó, 

gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeiről, valamint a fizetendő térítési 

díjakról szóló 3/2008. (II.28) önkormányzati rendelet és a személyes gondoskodást nyújtó, 

gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeiről, valamint a fizetendő térítési 

díjakról szóló 3/2008. (II.28) módosításáról szóló 8/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet.  

 

 

 

Lőrincz György                     dr. Péntek Tímea  

   polgármester                         jegyző  

    

 

 

  

Kihirdetve:……….. 

    dr. Péntek Tímea 

                jegyző 
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1.számú melléklet 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete az intézményi térítési díjakat a 

következő összegekben határozza meg: 

 

Bölcsőde:       

  -ellátottak:       331.-Ft+ áfa 

   

Óvoda: 

  -ellátottak (tízórai, ebéd, uzsonna) 291.-Ft + áfa 

   -ebből: tízórai: 55Ft + áfa 

        ebéd: 181 + áfa 

              uzsonna: 55.-+ áfa 

Iskola: 

-ellátottak  napközi ( tízórai, ebéd, uzsonna) 315.-Ft + áfa 

   -ebből: tízórai  59Ft + áfa 

    ebéd: 197.-Ft + áfa 

          uzsonna: 59.-+ áfa 

 

Az árak az áfát nem tartalmazzák.  
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2. sz. melléklet 

 

Bölcsődei térítési díj: 

1.  

Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség: 3663,-Ft/fő/nap 

 

2. 

Normatíva: 2475,-Ft/fő/nap 

 

3. 

Nyersanyagnorma:420,-Ft 

 

4. 

Bölcsőde étkezési térítési díj: 

 

Reggeli, ebéd, tízórai, uzsonna: bruttó 420,-Ft/adag 

 

5.  

A gondozásra számított intézményi térítési díj alapja: 768,-Ft/fő/nap 

(1.,2.,3. pont különbözete) 

 

6. A bölcsődei gondozási díjat a számított gondozási díjnál alacsonyabb összegben állapítja 

meg: 0,-Ft/fő/nap 

 

 

Indoklás 

Általános indoklás 

A Gyvt. 29. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak értelmében: A fenntartó önkormányzat a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: személyes gondoskodás) formáiról, 

azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot. 

(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza 

a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit, 

b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának 

módját és a kérelem elbírálásának szempontjait, 

c) az intézményvezető hatáskörében - külön eljárás nélkül - biztosítható ellátásokat, 

d) az ellátás megszűnésének eseteit és módjait, 

e) a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait. 
 

Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként 

(ellátásonként) kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) 

közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával. 

A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek 

gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban 

együtt: gondozására), valamint a 151. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a 

gyermekétkeztetésre vonatkozóan. 
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A Gyvt. 148. § (1)-(2), (6) bekezdésében foglaltak értelmében a kötelezett által fizetendő térítési 

díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető, a szolgáltatást vezető 

vagy a működtető (a továbbiakban együtt: intézményvezető) konkrét összegben állapítja meg. 

A bölcsődei ellátás esetében az intézményvezető a 151. § (4) bekezdés alapján megállapítja a 

bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésre vonatkozó személyi térítési díjat, 

valamint emellett - a fenntartó döntésétől függően - a bölcsődei ellátás keretében nyújtott 

gondozásra is megállapíthat személyi térítési díjat. 

 

A Gyvt. 149. §-ában foglaltak értelmében térítésmentesen kell biztosítani a 40. § (1)-(3) 

bekezdés (gyermekjóléti szolgálat, gyermekjóléti központ) szerinti gyermekjóléti szolgáltatást, 

amely esetben intézményi térítési díjat sem kell megállapítani. (Magasabb szintű jogszabály 

szövege a rendeletben nem ismételhető meg.) 

 

A Gyvt. értelmében a gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni többek között a 

bölcsődében, az óvodában, a nyári napközis otthonban,az általános iskolai, továbbá - ha külön 

jogszabály másképpen nem rendelkezik - középfokú iskolai menzai ellátás keretében, a 

szociális nyári gyermekétkeztetés keretében nyújtott étkeztetésre. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 

328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján, ha a bölcsődében a gondozásért 

külön nem kívánnak személyi térítési díjat megállapítani, az intézményi térítési díj összegét 

nullában kell meghatározni és írásban dokumentálni. 

 

Részletes indoklás 

1. § A rendeletet célját rögzíti 

2. § A rendelet hatályát szabályozza 

3. § Az ellátási formákat állapítja meg 

4. § Az ellátás igénybevételének rendje szabályozza 

 

5. § A térítési díjak megállapításának és megfizetésének szabályai rögzíti 

6. § Hatályba léptető és hatályon kívül helyezendő szabályokat tartalmaz 

 

 


