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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére 
 
Tárgy: A bölcsődei gondozás térítési díj rendeletbe foglalása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 
térítési díjakról - ha a fenntartó önkormányzati társulás - a társulási megállapodásban erre 
kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint 
rendeletet alkot. Esetünkben a Társulási Tanács által fenntartott intézmények által biztosított 
valamennyi (szociális és gyermekjóléti) személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Szentgotthárd Város Önkormányzata 
alkot rendeletet. 
 
A Képviselő-testület március 26-I ülésén tett javaslatot a fenntartó Szentgotthárd és  Térsége 
Önkormányzati Társulásnak , hogy a SZEOB Tótágas Bölcsőde intézményegység által 
biztosított gyermekek napközbeni ellátása után mekkora összegű térítési díjat, milyen 
feltételekkel kell fizetni 2014. május 01. időponttól. A Képviselő-testület javaslatát a 
fenntartó Társulás jóváhagyta azzal, hogy az intézményi térítési díjakat és a hozzájuk tartozó 
kedvezményeket, mentességeket – a Társulási Megállapodás alapján – Szentgotthárd Város 
Önkormányzata foglalja rendeletbe.  
 
Jelen előterjesztés célja tehát a térítési díjak rendeletbe foglalása illetve a díj 
megállapításával kapcsolatos részletszabályok rendeletbe foglalása.  
 
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 
tájékoztatását, tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet a következőkről: 
 
Előzetes hatásvizsgálat a „személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 
díjainak” rendelet-tervezethez: 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törv. 17. § (1) bek. szerint az önkormányzati 
rendeletek esetében előzetes hatásvizsgálatot kell végezni és az előzetes hatásvizsgálat 
eredményről a Képviselő-testületet tájékoztatni szükséges. 
 
- A rendeletet társadalmi, gazdasági hatásai: 
Társadalmi hatása: a szociális biztonság megteremtése és megőrzése az arra rászorulóknak. 
Gazdasági hatása: az érintett intézmény bevétele nő. 
 
- A rendelet költségvetési hatása: 
Az intézmény illetve a társulás költségvetésében az ezzel kapcsolatos változások tervezve 
vannak.  
 
- A rendelet  tervezet környezeti , egészségi következményei: 
A rendeletnek környezeti , egészségi következményei nincsenek. 
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- A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
A rendeletnek plusz adminisztratív terhei nem ismeretesek.  
 
- Egyéb hatás: 
A rendeletnek   egyéb hatása nincs.   
 
- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek  
biztosítása: 
A rendelet elfogadása és alkalmazása  nem igényel  többlet személyi, szervezeti, és tárgyi 
feltételt, mindezekhez a pénzügyi feltétel biztosítása az adott költségvetési év 
költségvetésében tervezhető. 
 
-A jogszabály – helyi rendelet megalkotásának szükségessége: 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94.§ (2), 
94.§/A –ban, 104.§-ban, 146.-150.§-ban, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet; 
valamint a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 
22/2003. (IV.30.) Önkormányzati rendelet 20.§-a alapján a rendelet elfogadására jogszabály  
is kötelez bennünket.  
 
-A rendelet megalkotásának elmaradása esetén  várható következmények: 
Az egyes szociális ellátási formákat igénybe vevő érintettek nem megfelelő térítési díjakat 
fizetnek. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségességét a fent megjelölt, valamint az indokolásba 
foglalt okok indokolják. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet rendelet módosítás tervezetének megtárgyalására és 
elfogadására. 
 
Szentgotthárd, 2014. április 07. 
 
 
                     Dr. Dancsecs Zsolt 
                   jegyző 
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1. számú melléklet 
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

..../…. (….. .  ….) önkormányzati rendelete 
a gyermekek védelméről szóló 

23/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva A 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv.23.§ (5) bek. 11. pontja 
és a 42.§ 1. pontja, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 94.§ (2), 94.§/A –ban, 104.§-ban, 146.-150.§-ban, továbbá a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési 
díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. 
rendeletben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről 
szóló 23/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 1. 
mellékletévek megállapított 6. melléklet lép 
 
2. § E rendelet 2014. május 01. napján lép hatályba. 
 
 
 
                         Huszár Gábor                                                  Dr Dancsecs Zsolt 
                          polgármester                                                         jegyző 
 
 
Kihirdetve: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 4 

1. melléklet 
 

„A gyermekek védelméről szóló 23/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet 6. 
mellékletéről 

 
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsőde 
intézményegységében a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díja 2014. 
évben: 795,- Ft.  
 
Kedvezmények, mentességek : 
 
 

Az egy főre jutó nettó jövedelem (Ft) Az egy főre jutó gondozási díj (Ft/nap) 
0 – 37.100,- 0,- 

37.101 – 50.000.- 100.- 
50.001 –  80.000.- 140.- 
80.001 – 95.000.- 250.- 

95.001 – 110.000.- 450.- 
110.001 – 125.000.- 650.- 

125.001- 795.- 
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Indokolás 
 
1.§.-hoz: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított 
gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó, 2014. május 01. időponttól alkalmazandó 
intézményi térítési díjakat, továbbá az intézményvezető számára a személyi térítési díj 
megállapításához szükséges kedvezményeket- mentességeket tartalmazza. 
 


