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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. szeptember 12.-én tartandó ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 29/2015.  

  (VII.31.) rendelet módosítására  

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

Készítette: Dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

Csépányiné Bartók Margit irodavezető 

Mezei Judit vezető tanácsos 

Tárgyalta: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Ikt. szám: I/ 6873-1 /2019. 

Mellékletek:  1 db 

         

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézménynél 2019. június 25.-én szakmai ellenőrzésre 

került sor a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által.  

Polgár Város Önkormányzatánál 2019. július 8-9-én a Magyar Államkincstár helyszíni 

ellenőrzést folytatott a bölcsődei üzemeltetési támogatás jogcímen igényelt támogatás 

megalapozottságára irányulóan. 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147.§. 

(1) bekezdése szerint a fenntartó jogszabályban meghatározottak szerint megállapítja a 

146.§. (1) bekezdése szerinti térítési díjat, amely a szolgáltatás önköltsége és a központi 

költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.  

A fenntartó az intézményi térítési díjat a számított térítési díjnál alacsonyabb összegben 

határozhatja meg. A szakmai ellenőrzés megállapította, hogy a díj felülvizsgálata és 

korrekciója indokolt. 

A jogszabályban foglaltak szerint az önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján kell 

megállapítani, amely ha a tárgyidőszak gazdasági folyamatai indokolják év közben egy 

alkalommal korrigálható.  

 

A Képviselő-testület a Napsugár Óvoda és Bölcsőde bölcsődei gondozásra vonatkozó,  

2019. 01.01-től alkalmazandó térítési díjra irányuló javaslatot 2018. december 20.-i ülésén 

fogadta el.  

Jelenleg az intézményi térítési díj javasolt és elfogadott összege 250 Ft/nap, a havonta 

fizetendő díj 5.250 Ft. A bölcsődei gondozási díj számított értéke 20 Ft/nap. 

 

A Magyar Államkincstár (MÁK) által végzett ellenőrzés keretében felülvizsgálatra kerültek a 

2019. évi díj megállapítását megalapozó tervadatok. A bölcsődei kormányzati funkción 

tervezett kiadások tételes felülvizsgálatának eredményeként - a feladatalapú támogatások 

figyelembevételével - nem elismerhető kiadás a pénzügyi-számviteli feladatok ellátásáért 

fizetendő szolgáltatási díj, valamint az intézmény központi irányításához tartozó személyek 

6%-os arányú bérköltsége, amely itt került elszámolásra. A feladatalapú támogatás központi 

költségvetési támogatásának igénylése, valamint elszámolása során ezen feltételeknek 

megfelelve kell eljárni.  

Az ellenőrzés megállapítása alapján a bölcsődei ellátás önköltségszámításának korrekciója 

elvégzésre került. Az intézményi díj számított összege 0 Ft/nap, mely azt jelenti, hogy a 
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bölcsődei ellátáshoz biztosítandó 2019. évi támogatás összege fedezetet biztosít a költségek 

teljes összegére.  

A fentiek alapul vételével a Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézménynél a bölcsődei gondozás 

2019. szeptember 1-jétől kezdődően az ellátottak számára díjmentesen igénybe vehető.     

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjék. 

  

Polgár, 2019. szeptember 02. 

 

  

Tisztelettel: 

 

                  Tóth József 

                 polgármester 
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Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2019. (…...) 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. § (1) - (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. 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 gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 29/2015. (VII. 31.) önkormányzati 

rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2019. szeptember 01. napjával lép hatályba.  

 

 

Polgár, 2019…………..  

 

 

 

  Tóth József      dr. Váliné Antal Mária 

  polgármester               jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént:  

Polgár, 2019. ……………………… 

 

      

dr. Váliné Antal Mária 

         címzetes főjegyző 
 


