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Tisztelt Képviselő-testület!
A térítési díj megállapításának jogszabályi hátteréül 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. Az intézményi térítési díj
(gyermekétkeztetés kivételével) a Gyvt. 147. § (1) bekezdése értelmében a szolgáltatási
önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.
A jelenleg hatályos intézményi térítési díjak összegeit a személyes gondoskodást nyújtó,
gyermekjóléti alapellátásról és az igénybevétel feltételeiről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló többször módosított 10/2017 (IV.15) számú önkormányzati rendelet 1. és 2.
számú melléklete tartalmazza.
A Kék Bagoly Bölcsődére – 2019. év vonatkozásában – a belső ellenőrzési jelentés az alábbi
megállapításokat tette:
„A Kék Bagoly Bölcsődére vonatkozóan az 1. számú melléklet szerint a bölcsődei ellátottak
intézményi térítési díját a Képviselő–testület 331 Ft + ÁFA összegben állapította meg. Szintén
e helyi előírás 2. számú mellékletében az étkezési térítési díj (reggeli, ebéd, tízórai és uzsonna
vonatkozásában) 420 Ft nyersanyagértékben szabályozott.
A bölcsőde 16717231-1-08 számú adószámmal rendelkezik, így nem alanya az általános
forgalmi adónak, melynek következtében adót nem számolhat fel a normával alátámasztott
étkezés igénybevételéért, a feladatellátással igazoltan összefüggő kifizetéseket terhelő adó nem
igényelhető vissza.
Indokoltnak tartjuk, hogy a Képviselő–testület rövid határidőn belül módosítsa a vonatkozó
rendelet 1. sz. mellékletében a bölcsődei ellátottak részére megállapított intézményi térítési díj
mértékét, melynek során vegyék tekintetbe az étkezési térítési díjkülönbözet naponkénti 89
forint különbözetének a normába történő beépítését, vagy a fizetendő térítési díjnak ezen
összeggel történő csökkentését. Ezt a jogszerű eljárásrend indokolja.”
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: nincs
Környezeti, egészségügyi hatása: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
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A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
következményei: Belső ellenőrzési jelentés végrehajtásának elmaradása, így sérül a belső
kontrollrendszer működése.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
a rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételeket, azok
adottak.

Jánossomorja Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
……/2020. (…..) rendelete
a gyermekjóléti alapellátásokról, az igénybevétel feltételeiről és a fizetendő térítési
díjakról szóló 10/2017. (VI. 15.) rendelet módosításáról
-tervezetJánossomorja 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 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.
2. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Lőrincz György
polgármester

dr. Péntek Tímea
jegyző

Kihirdetve: Jánossomorja, 2020…………..
dr. Péntek Tímea
jegyző
„1.számú melléklet
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete az intézményi térítési díjakat a
következő összegekben határozza meg:
Bölcsőde:
-ellátottak:

420.- Ft
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Óvoda:
-ellátottak (tízórai, ebéd, uzsonna)
-ebből: tízórai: 55Ft + áfa
ebéd: 181 + áfa
uzsonna: 55.-+ áfa

291.-Ft + áfa

Iskola:
-ellátottak napközi ( tízórai, ebéd, uzsonna) 315.-Ft + áfa
-ebből: tízórai 59Ft + áfa
ebéd: 197.-Ft + áfa
uzsonna: 59.-+ áfa
A bölcsőde térítési díj áfa-alanyi mentes szolgáltatáshoz kapcsolódik. Az Óvoda és Iskola
térítési díjai az áfát nem tartalmazzák.”
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. Az intézményi térítési díjak a
belső ellenőrzési jelentésnek megfelelően felülvizsgálatra kerültek.
Részletes indoklás
1. §: A bölcsődei térítési díjakat határozza meg.
2. §: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megtárgyalni és abban döntést hozni
szíveskedjenek.
Jánossomorja, 2020. október 7.

Lőrincz György s.k.
polgármester
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