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- 1. számú táblázat 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

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

továbbiakban: Gyvt.) 146. § (1) alapján a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás 

keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell 

fizetni. A 147. § alapján a fenntartó megállapítja az ellátások intézményi térítési díját, amely a 

szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás 

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: gondozására), valamint a gyermekétkeztetésre 

vonatkozóan.  

 

A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a 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 fentiek szerint kiszámított térítési díjnál alacsonyabb 

összegben is meghatározhatja. 

 

2015. évre vonatkozóan az intézményi térítési díjakat a Képviselő-testület a 28/2014. (XI.28.) 

számú önkormányzati rendeletével jóváhagyta. Az intézményi önköltségeket – a 2015. évi 

tervadatok alapján - és a javasolt intézményi térítési díjakat a jelen előterjesztés 1. és 2. számú 

melléklete tartalmazza.  

 

A jogszabályban foglaltak szerint elvégeztük a gyermekek védelméről szóló törvény hatálya alá 

tartozó térítési díjak esetében az önköltségszámítást.  

 

A bölcsődei gondozási díj tekintetében a tervadatok alapul vételével számított önköltség 375 

Ft/fő/nap összegről 428 Ft/fő/nap összegre emelkedett.  

Az önköltség növekedése alapján javaslom - 2015. április 1-jétől kezdődően - a bölcsődei gondozási 

térítési díj egy napra megállapított összegét 200 Ft/fő összegről 230 Ft/fő összegre, az egy havi 

térítési díjat    4.200 Ft/fő összegről 4.830 Ft/fő összegre módosítani. 

 



Az előzetes hatásvizsgálat alapján a szabályozás várható következményeit tekintve a következők 

állapíthatóak meg: 

 

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: a Gyvt. vonatkozó rendelkezései szerint a 

fenntartó évente egyszer köteles az intézményi térítési díjról szóló helyi rendeletét 

felülvizsgálni, és a térítési díjakat megállapítani. A térítési díjak alakulása befolyásolja az 

intézményi, és az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulását. A 

bevételek elmaradása felboríthatja a költségvetés egyensúlyát.  

 

b) környezeti és egészségi következményei: nincs ilyen hatása.  

 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatás: az intézményi térítési díjak változása miatt az 

intézményvezetőnek ismételten valamennyi ellátott esetében felül kell vizsgálnia, és meg 

kell állapítania a személyi térítési díjat. 

 

d) a jogalkotás elmaradásának várható következménye: az önkormányzati rendelet 

megalkotásának és módosításának elmaradása esetén az önkormányzat nem tesz eleget 

jogalkotási kötelezettségének.  

 

e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

személyi, tárgyi vonzata pénzügyi többletigénnyel nem jár.  

 

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési 

kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabály- 

tervezetek közé.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Polgár, 2015. március 18. 

 

 

 

Tisztelettel:  

       

 

        Tóth József 

        polgármester 

 

 

  



Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2015. (…..) önkormányzati rendelet-tervezete 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 28/2014. (XI.28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. § (2f) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok és 

ügyrendi bizottsága, valamint Pénzügyi és gazdasági bizottsága véleményének kikérésével az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

 

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe – változatlan számozás mellett – e rendelet 1. számú 

melléklete lép. 

 

2. § 

 

 E rendelet 2015. május 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.  

 

 

Polgár, 2015. március 26. 

 

 

 

Tóth József      dr. Váliné Antal Mária   

 polgármester                  jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

Polgár, 2015……………. 

 

 

 

        dr. Váliné Antal Mária  

                címzetes főjegyző  

  



1. sz. melléklet a 28/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez  

 

1./ Városgondnokság által a Napsugár Óvoda és Bölcsődében üzemeltetett konyha  

        adatok Ft-ban 

  

A. 

Megnevezés 

B. 

intézményi nettó térítési 

díj 

a./ óvodás gyermekek (teljes étkeztetés) 329 

- tízórai 86 

- ebéd 165 

- uzsonna 78 

b./ bölcsődés gyermekek (teljes étkeztetés) 337 

- reggeli 54 

- tízórai 35 

- ebéd 169 

- uzsonna 79 

 

 

2./ Városgondnokság által a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskolában üzemeltetett konyha 

adatok Ft-ban 

 

A. 

Megnevezés 

B. 

intézményi nettó térítési 

díj 

a./ 7-10 éves gyermekek (teljes étkeztetés) 358 

- tízórai 83 

- ebéd 204 

- uzsonna 71 

b./ 11-14 éves b gyermekek (teljes étkeztetés) 382 

- tízórai 83 

- ebéd 228 

- uzsonna 71 

c./ 15-18 éves gyermekek  

- ebéd 287 

 

3./ Napsugár Óvoda és Bölcsőde  

 bölcsődei gondozás 

 

A. 

Megnevezés 

B. 

térítési díj  

számított intézményi térítési díja 428 Ft/nap 

megállapított intézményi térítési díja 230 Ft/nap  

megállapított intézményi térítési díja 4830 Ft/hónap 

 

 

a fenti összegek ÁFA nélküli nettó összegek 

 

 


