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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2015. július 30-ai ülésén vizsgálta felül és fogadta el egységes
szerkezetben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló rendeletét.
A rendelet jelenlegi felülvizsgálata az alábbi okok miatt vált szükségessé:
I.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és annak
ágazati szabályozása több ponton módosította a család- és gyermekjóléti szolgáltatást, mellyel
kapcsolatosan a megalkotott szakmai dokumentumokat a 2015. november 26-i ülésén tárgyalta
a képviselő-testület. Az azóta megjelent jogszabályok tartalmazzák a részletszabályokat és
felhatalmazzák az önkormányzatot a helyi rendeletének módosítására.
A rendelet felülvizsgálata során módosításra kerül a szolgáltatás elnevezése, pontosításra kerül
a család- és gyermekjóléti szolgáltatás feladatköre, hatályon kívül helyezésre kerülnek az eddig
jegyzői hatáskörben lévő feladatok.
II.
A Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal köteles felülvizsgálni a költségvetési
intézményeknél alkalmazott, az ellátottakat érintő étkezési térítési díjakat és dönthet azok
módosításáról. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 151.§ (3) bekezdése értelmébe a gyermekek napközbeni ellátása (gyermekétkeztetés)
intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi
összege.
A javaslatok kialakítása során figyelembe vett iránymutatások a következők:
- 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet,
- Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott
infláció mértéke 1,6 %
Az intézményi alkalmazottak, valamint a vendég-étkezők térítési díjának megállapítása nem a
képviselő-testület hatásköre, az adott intézmény vezetőjének a joga. A vendégétkezők térítési
díj megállapítására vonatkozó szabályokat a 3/2006. sz. jegyzői intézkedés határozza meg, mely

szerint az alkalmazandó díjaknak az önköltségi árat meg kell haladniuk, az eltérés maximálisan
az önköltség 100 %-a lehet.
Az étkezők térítési díjaira vonatkozó, a Városgondnokság által tett javaslatok 2016.
január 1-től az alábbiak:
A bölcsődei ellátottakra vonatkozóan a nyersanyagnorma a napi étkezésekre lebontva az
alábbiak szerint alakul: reggeli 55 Ft (Áfá-val 70 Ft) tízórai 36 Ft (Áfá-val 46 Ft) ebéd 172 Ft
(Áfá-val 218 Ft) uzsonna 79 Ft (Áfá-val 100 Ft).
A napi négyszeri étkezést tekintve a bruttó térítési díj 428 Ft/fő összegről 434 Ft/fő összegre
változik.
Az óvodai étkezők esetében a nyersanyagnorma az alábbiak szerint alakul: tízórai 87 Ft (Áfával 111 Ft), ebéd 168 Ft (Áfá-val 213 Ft), uzsonna 79 Ft (Áfá-val 100 Ft).
A napi háromszori étkezést tekintve a bruttó térítési díj 418 Ft/fő összegről 424 Ft/fő összegre
változik.
A 7-10 éves korosztályba tartozó gyermekre vonatkozóan az általános iskola 363 Ft/fő/nap
nyersanyagköltségre tett javaslatot, melyből a tízórai 84 Ft (Áfa-val 107 Ft), az ebéd 207 Ft
(Áfa-val 263 Ft), az uzsonna 72 Ft (Áfa-val 91 Ft) egy napra jutó nyersanyagnormáját képezi.
A napi háromszori étkezést tekintve a bruttó térítési díj 455 Ft/fő összegről 461 Ft/fő összegre
változik.
A 11-14 éves korosztály számára egy napra, egy főre jutó javasolt nyersanyagköltség 388 Ft,
amelyen belül a tízórai 84 Ft (Áfa-val 107 Ft), az ebéd 232 Ft (Áfa-val 295 Ft), az uzsonna 72
Ft (Áfa-val 91 Ft), a teljes étkezés bruttó étkezési díj 485 Ft/fő összegről 493 Ft/fő összegre
változik.
A 15-18 éves korosztályra vonatkozóan a nyersanyagköltség egy főre jutó összege 291 Ft
(Áfa-val 370 Ft), így a térítési díj bruttó összege ennek figyelembe vételével 364 Ft/fő/nap
összegről 370 Ft/fő/nap összegre változik.
A felnőtt étkezést igénybe vevők – ide nem értve a szociális étkeztetésben igénybe vevők körét
- nyersanyagköltségét 306 Ft/nap/fő (Áfa-val 389 Ft) összegben határozta meg az intézmény, a
rezsiköltség 292 Ft (Áfa-val 371 Ft), így a bruttó térítési díj 750 Ft/fő összegről 760 Ft/fő/nap
összegre változik.
A bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésre vonatkozó személyi térítési díj
mellett a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra is személyi térítési díj állapítható meg.
A személyi térítési díj megállapításánál figyelembe kell venni a család rendszeres havi egy főre
jutó jövedelmét. A gyermekek napközbeni ellátása esetén, ha annak keretében étkezést is
biztosítanak, a személyi térítési díj összege a család egy főre eső jövedelmének 25 %-át nem
haladhatja meg.
Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetén szolgáltatásonként kell
meghatározni.
A gondozásért fizetendő intézményi térítési díj alapjául az élelmezés nyersanyagköltségével
csökkentett szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított
támogatás különbözete szolgál. Az önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján kell
megállapítani, amely ha a tárgyidőszak gazdasági folyamatai indokolják év közben egy
alkalommal korrigálható.
Bölcsődei ellátás esetében az intézményvezető – a fenntartó döntésétől függően – a bölcsődei
ellátás keretében nyújtott gondozásra is megállapíthat személyi térítési díjat, amely nem
haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.
A fenntartó az intézményi térítési díj összegét a kiszámított térítési díjnál alacsonyabb
összegben is meghatározhatja.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
értelmében a „150. § (5) Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítési díj
fizetésére kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik.
(6) Bölcsőde esetében
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek,
b) a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,
c) a három- vagy többgyermekes család gyermekének,
d) az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy
gyermekotthonban elhelyezett, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek gondozását
térítésmentesen kell biztosítani. Ezekben az esetekben személyi térítési díj - a 151. § (5)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével - csak az étkezésért kérhető.”
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény határozza meg azon tevékenység
körét, amelyek a közérdekű jellegre való tekintettel adó alóli mentességet élveznek. A törvény
erejénél fogva mentes az adó alól az a szolgáltatásnyújtás – az étkeztetés kivételével, ha ennek
fejében járó ellenérték külön térítendő meg – és ahhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítés,
amelyet bölcsődei ellátás keretében közszolgáltató – ilyen minőségben – teljesít.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
328/2011. (XII. 29. ) Kormányrendelet 9. § (3) A bölcsődei gondozás személyi térítési díját –
a fenntartó eltérő döntése hiányában – akkor is teljes hónapra kell megállapítani, ha a gyermek
az ellátást a hónap nem minden napján veszi igénybe.
A bölcsődei gondozási díj számított összege 428 Ft/nap. Intézményi térítési díjként 250 Ft/nap,
havonta fizetendő térítési díjként 5.250 Ft összeget javaslok megjelölni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, javaslataival,
észrevételeivel való kiegészítésére és a rendelet-tervezet elfogadására.
Polgár, 2015. december 9.

Tisztelettel:

Tóth József
polgármester

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezete
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 29/2015. (VII. 31.)
önkormányzati rendelet módosítására
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár Város
Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 5. sz. mellékletében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok és
ügyrendi bizottsága, valamint Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági
bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja: család- és gyermekjóléti
szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása érdekében működtetett bölcsőde, óvoda.
2. §
(1) A Rendelet 6. § (2) bekezdése hatályát veszti.
(2) A Rendelet 6. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) család- és gyermekjóléti szolgáltatás,”
(3) A Rendelet 6. § (3) bekezdés c) pontja hatályát veszti.
3. §
A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ellátás biztosításáról, továbbá az intézményi jogviszony megszüntetéséről az
intézményvezető intézkedik. Az intézményvezető köteles külön eljárás nélkül soron kívüli
biztosítani ellátását annak a gyermeknek, akinek a késedelem az életét, testi épségét, egészséges
fizikai és lelki fejlődését veszélyeztetné.”
4. §
A Rendelet 8. fejezetének címe az alábbiak szerint változik:
„8. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás”

5. §
A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. §
(1) A család- és gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Polgári Szociális Központ
intézményén belül biztosítja.
(2) A család- és gyermekjóléti szolgáltatás önkéntes és térítésmentes. A szolgáltatást a szülő,
más törvényes képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsoroltak,
valamint a Szt. 64. § (2) bekezdése alapján – a gyermek veszélyeztetettségére utaló – jelzése
alapján végzi. A jelzést megtenni közvetlenül a család- és gyermekjóléti szolgálat
vezetőjénél lehet.
(3) A szolgáltatást a Gyvt. 39-40/A.. §-ai, valamint a Szt. 64. § (2) bekezdése alapján nyújtja.”
6. §
A Rendelet 12. §-a és a 13. §-a hatályát veszti.
7. §
A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
8.§
A Rendelet 6. § (3) bekezdése (2) bekezdésre, a 11. fejezet 9. fejezetre, a 14. § 12. §-ra módosul.
9. §
Záró rendelkezések
Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Polgár, 2015. december 17.

Tóth József
polgármester

dr. Váliné Antal Mária
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént:
Polgár, 2015. december ……..
dr. Váliné Antal Mária
címzetes főjegyző

