Előterjesztés
a 2012. március 29-én tartandó Képviselő-testületi ülésre
Tárgy: A gyermekjóléti ellátásokról és a fizetendő
térítési díjakról szóló helyi rendelet megalkotása
Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
szabályozza (a továbbiakban: Gyvt.) – többek között – a gyermekétkeztetéssel, valamint a
bölcsődei térítési díj, és bölcsődei gondozási díj megállapításával kapcsolatos kérdéseket. A
módosítás egy struktúrájában sokkal áttekinthetőbb, egyértelműbb és könnyebben
alkalmazható szabályozást alakít ki. A Gyvt. 147. §-a alapján fenntartó állapítja meg az
intézményi térítési díjat, ami a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás
különbözete. 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 gyermekétkeztetésre vonatkozóan. A fenntartó az
intézményi térítési díjat a kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál
alacsonyabb összegben is meghatározhatja. A Gyvt. 148. § értelmében a kötelezett által
fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető
konkrét összegben állapítja meg. A Gyvt. 151. § alapján a gyermekétkeztetés szabályait kell
alkalmazni a bölcsődében, az óvodában, az iskolai étkeztetés, és a szociális nyári
gyermekétkeztetés keretében. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az
élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A gyermekétkeztetés
személyi térítési díját az intézményvezető napi összeg általános forgalmi adóval növelt
összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a normatív kedvezményeknek a
figyelembevételével állapítja meg.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet tartalmazza az alábbiak szerint a térítési díjak
megállapításával kapcsolatos részletszabályokat. A Kormányrendelet 5. §-a értelmében az
intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat házi gyermekfelügyelet esetében gondozási
órára vetítve kell megállapítani. A Kormányrendelet 9. § értelmében bölcsőde esetében a
gyermek Gyvt. 147. § (2) bekezdés szerinti gondozására számított intézményi térítési díj az
élelmezés nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív állami
hozzájárulás
összegének
különbözete.
Az
élelmezés
nyersanyagköltségének
meghatározásakor az általános forgalmi adóval növelt összeget kell figyelembe venni.
Ha a bölcsődében a gondozásért külön nem kívánnak személyi térítési díjat megállapítani, az
intézményi térítési díj összegét nullában kell meghatározni és írásban dokumentálni.
A 2012. évi tervezett adatok alapján 1 gyermek éves bölcsődei ellátása: 662.500 Ft, míg 1
gyermek éves várható bevétel költsége: 84.682 Ft.
A fentiek a figyelembevételével az 1 főre jutó költség /662.500 Ft – 84.682 Ft/ 577.818 Ft.
2012 évi költségvetési törvény alapján a bölcsődei normatíva 1 főre jutó összege: 494.100 Ft
A normatíva összege a költségvetési törvény által meghatározott 252 gondozási nap
figyelembevételével: 1961 Ft/nap.
A tervezett adatok alapján számított, egy ellátási napra jutó szolgáltatási önköltség /577.818
Ft/ és a normatív állami hozzájárulás /494. 100 Ft/ különbözete figyelemmel a 252 gondozási
napra.

A számítás alapján: 332 Ft/nap egy gyermek napi gondozási költsége. A tervezett adatok
figyelembevételével tehát maximálisan 332 Ft/nap gondozási díj állapítható meg a
bölcsődében.
A Tisztelt Képviselő-testület a decemberi havi ülésén már döntött 2012. évben fizetendő
bölcsődei étkeztetés térítési díj összegéről, mely 367 Ft-ban lett meghatározva.
A bölcsődében egy gyermek intézményi térítési díja: 699 Ft, melyből 367 Ft étkezési díj és
332 Ft gondozási díj.
A gondozási díj bevezetéséről az önkormányzat képviselő-testülete dönt. Havi szinten 20
napos ellátási napot figyelembe véve a gondozásért megállapított díj bevezetésével 6.640 Fttal fizetne többet a szülő.
Önkormányzatunkra vetítve 2012. év májusától számítva éves szinten 796.800 Ft–tal több
bevétel várható. A jelenlegi bölcsődei ellátottak közül 7 gyermek a törvény erejénél fogva
térítésmentesen veszi igénybe a bölcsődei ellátást, a szülő térítési díj mentességét már
tartalmazza a fenti összeg.
Tájékoztatni szeretném a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 44. § (1) bekezdése értelmében
ha a bölcsőde alapfeladatát nem veszélyezteti, a bölcsőde térítési díj ellenében külön
szolgáltatásként
a) játszócsoportot,
b) időszakos gyermekfelügyeletet,
c) gyermekhotelt,
d) egyéb, gyermeknevelést segítő szolgáltatást (pl. gyermeknevelési tanácsadást, játék-,
eszközkölcsönzést)
működtethet, illetve otthoni gyermekgondozást biztosíthat. A bölcsőde által biztosított külön
szolgáltatásokat a gyermek 6. életévének betöltéséig lehet igénybe venni.
A játszócsoportban szakképzett gondozónő segítségével gyermekfelügyelet vagy a gyermek
és a szülő (gondozó) együttes játéklehetősége biztosítható.
Az időszakos gyermekfelügyelet keretében a gyermek számára a szülő (gondozó) által igényelt
alkalommal és időtartamban bölcsődei ellátás nyújtható az e célra létrehozott játszócsoportban
vagy a normál bölcsődei csoport üres férőhelyein.
A gyermekhotel olyan gyermek részére nyújt 24 órás folyamatos ellátást, akiről szülője
(gondozója) elfoglaltsága miatt átmeneti ideig nem tud gondoskodni. Az ellátás hétvégén és
ünnepnapon is biztosítható, időtartama azonban egy alkalommal a tizenöt napot nem
haladhatja meg.
Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetén szolgáltatásonként kell
meghatározni.
Az önkormányzati rendelet tervezetet a fent leírtakra figyelemmel készítettem el – melyet
előterjesztésemhez mellékelek – kettő változatban, mely szerint az „A” változatban 332 Ft
összegben állapítja meg a Tisztelt Képviselő-testület a gondozási díjat, míg a „B” változatban
a gondozásért díjat nem állapít meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem megtárgyalni és a rendeletet megalkotni
szíveskedjenek.
Dévaványa, 2012. március 20.
Szarka Andrea
igazgatási irodavezető

„TEVEZET”
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
____/2012. (__.__) önkormányzati rendelete
A gyermekjóléti ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
A fizetendő gyermekétkezési térítési díjak összege
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetést biztosító napközi
konyhán fizetendő térítési díjak összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) A bölcsődei étkezők után fizetendő térítési díj:
367.-Ft
b) Az óvodai étkezők után fizetendő térítési díj:
323.-Ft
c) Az általános iskolai tanulók után fizetendő étkezési térítési díj:394.-Ft
d) Az általános iskolai menza térítési díja:
267.-Ft
„A” változat
2. §
A fizetendő bölcsődei gondozási díj összege
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bölcsőde gondozási díj összegét 332.Ft összegben állapítja meg.
„B” változat
2. §
A fizetendő bölcsődei gondozási díj összege
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bölcsődei gondozásért díjat nem
állapít meg.
3. §
Záró rendelkezés
(1) Ez a rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti Dévaványa Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló
31/2011.(XII.9.) önkormányzati rendelete.
Dévaványa, 2012. március 20.
Pap Tibor
polgármester

Balogh Csilla
jegyző

Záradék:
A rendeletet 2012. ____________ hó _____ napján kihirdettem.
Dévaványa, 2012. ____________ hó ______ nap
Balogh Csilla
jegyző

