Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020. (II.14.) rendelete
a gyermekjóléti alapellátásokról, az igénybevétel feltételeiről és a fizetendő térítési
díjakról szóló 10/2017. (VI. 15.) rendelet módosításáról

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. § Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekjóléti
alapellátásokról , az igénybevétel feltételeiről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2017. (VI.
15.) rendelet 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.
2. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Lőrincz György
polgármester

dr. Péntek Tímea
jegyző

Kihirdetve: 2020. február 14.
dr. Péntek Tímea
jegyző

2. sz. melléklet
Bölcsődei térítési díj:
1.
Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség: 6.004,- Ft/fő/nap
2.
Normatíva: 3.063,- 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: 2.521,- 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
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban:
Gyvt.) 146-151. §-a és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
szóló 328/2011 (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) térítési díjra
vonatkozó rendelkezései szolgálnak.
A fenntartó feladata az intézményi térítési díjak meghatározása.
A szolgáltatási önköltséget tárgyévre tervezett adatok alapján tárgyév április elsejéig kell
megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a
tárgyidőszaki folyamatok indokolják. A fenntartó az intézményi térítési díjat a kiszámított térítési
díjnál eltérően alacsonyabb összegben is meghatározhatja.

Részletes indoklás
1. §: A bölcsődei térítési díjakat ill. a szolgáltatási önköltséget határozza meg
2. §: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

