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Egyéb megjegyzés: 
....................................................................................... 
 
A határozatot kapják  
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 147. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a személyes 
gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díját az intézményt fenntartó évente 
kétszer állapíthatja meg. 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működik 2010. július 
1. napjától a Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi. A Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Tanácsa a 7/2011. (II.08.) számú Tct. határozatával ( 1. számú 
melléklet) az intézményi térítési díjak emeléséről döntött. A gyermekvédelem helyi 
szabályairól szóló 15/2003. (V.6.) Ökr. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. számú 
mellékletében szabályozza az intézményi térítési díjakat. A társulás határozatának 
megfelelően szükséges a Rendelet 1. számú mellékletének módosítása.  
 
Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási 
tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvény 61. §-a oly módon 
változtatta meg a bölcsődei térítési díjak számítását, hogy az a korábban térítési díjként 
megállapítható  élelmezési nyersanyagköltség mellett a nyersanyagköltség legfeljebb 50%-át 
kitevő rezsiköltség összegeként kerülhet meghatározásra. Így a jelenleg csak a 
nyersanyagköltséget tartalmazó 330.- forint + ÁFA térítési díj 66.- forint + ÁFA összeggel, az 
egy gyermekre jutó rezsiköltséggel emelkedik 2011. március 1. napjától. 
 
A felnőtt ebéd számlázott ára az infláció mértékével 4,9 %-kal került megemelésre 271.- + 
ÁFA összegről 284.- forint + ÁFA összegre emelkedik. 
 
A Családi Napközi térítési díja tekintetében szétválasztásra került a szolgáltatásért fizetendő 
térítési díj (mely ÁFA mentes), illetve az étkezésért fizetendő térítési díj.  
 
A Gyvt. 42. § (3) bekezdése értelmében a bölcsőde, valamint a 43. § (3) bekezdése 
értelmében a családi napközi az alapellátáson túl szolgáltatásként speciális tanácsadással, 
időszakos gyermekfelügyelettel, gyermekhotel működtetésével, vagy más gyermeknevelést 
segítő szolgáltatásokkal segítheti a családokat. 
 
A városban lakossági igény jelentkezett az időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatás 
biztosítására. Az időszakos gyermekfelügyelet lehetőséget nyújt arra, hogy intézményi 
felvétel nélkül - a szülők igényeinek megfelelően - a gyermek néhány órát töltsön a 
bölcsődében, vagy a családi napköziben. Az intézmény személyi és tárgyi feltételei a feladat 
biztosítására megfelelőek. A bölcsőde, valamint a családi napközi szabad kapacitása terhére 
biztosíthatja új szolgáltatásként az időszakos gyermekfelügyeletet, melynek térítési díja az 
alábbiak szerint került megállapításra: 
Az időszakos gyermekfelügyelet napi térítési díja két részből tevődik össze: a speciális 
szolgáltatás óradíja 300.- Ft, napi 4 órát meghaladó igénybevétel esetén legfeljebb 200.- Ft, 
ezt egészíti ki a gyermekek által igénybe vett étkezések mindenkori, bölcsődei étkezési térítési 
díja. 
Az időszakos gyermekfelügyelet biztosítása a fenntartó részéről többletkiadással nem jár. 
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság, valamint az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság tárgyalja, álláspontjukat az ülésen ismertetik. Kérem a Tisztelt Képviselő-
testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a mellékelt rendeletet elfogadni szíveskedjen! 
 
Komló, 2011. február 17. 
 
        dr. Vaskó Ernő 
        címzetes főjegyző 



1. számú melléklet 
 

Komlói Kistérség  
Többcélú Önkormányzati Társulás 

7300 Komló, Városház tér 3. 
Tel: 72-483-982 e-mail: komloter@komloikisterseg.hu 

 
H A T Á R O Z A T I  K I V O N A T 

 
A Társulás Tanácsának 2011. február 08-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
Tárgy: Bölcsőde térítési díjak 
 
7/2011. (II. 08.) sz. Tct. Határozat 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa - az elnök előterjesztésében, 
a Humánszolgáltató és a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembevételével - 
megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde és 
Családi Napközi intézményi térítési díjaival kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 

A 2011. március 1-től érvényes gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról 
 

1. Bölcsőde: Étkezési térítési díj 
 

a.  Reggeli, ebéd, tízórai, uzsonna:(100 %-ot térítő)      396,-  Ft+ÁFA 
b.  Reggeli, ebéd, tízórai, uzsonna:(  50 %-ot  térítő)     198,-  Ft+ÁFA 
c.  Felnőtt ebéd :                                                             284 ,-  Ft+ÁFA 
 

2. Családi Napközi: Intézményi térítési díj: 70,- Ft/óra (12 órás nyitva tartást feltételezve 
naponta 840,- Ft.)  

 Étkezés igénybevétele esetén a mindenkori, bölcsődei étkezési térítési díj külön 
 fizetendő. 

 
3. Az időszakos gyermekfelügyelet napi térítési díja két részből tevődik össze: a speciális 

szolgáltatás óradíja 300.- Ft, napi 4 órát meghaladó igénybevétel esetén legfeljebb 
200.- Ft, ezt egészíti ki a gyermekek által igénybe vett étkezések mindenkori, 
bölcsődei étkezési térítési díja. 
 
A személyi térítési díjat az 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról foglaltak alapján kell megállapítani. 

 
Határidő:  2011. március 1. 
Felelős:  Polics József elnök 
               Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi vezetője 

 
K o m l ó, 2011. február 08. 
        

Polics József 
            elnök



        2. számú melléklet 
Tervezet 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
.../2011. (....) számú  

rendelete 
 

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 
szóló 15/2003. (V.6.) sz. rendelet - a továbbiakban Rendelet - módosításáról 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, 
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvényben kapott felhatalmazás alapján, az alábbi önkormányzati 
rendeletet alkotja. 
 

1. §  
 
A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 

 
2. § 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  
 
 
Komló, 2011. február 24. 
 

 
Polics József        dr. Vaskó Ernő 
polgármester      címzetes főjegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. számú melléklet 
 
 
 

1. Bölcsőde: Étkezési térítési díj 
 

a.  Reggeli, ebéd, tízórai, uzsonna: (100 %-ot térítő)      396,-  Ft+ÁFA 
b.  Reggeli, ebéd, tízórai, uzsonna: ( 50 %-ot  térítő)     198,-  Ft+ÁFA 
c.   Felnőtt ebéd :                                                             284 ,-  Ft+ÁFA 
 
 

2. Családi Napközi: Intézményi térítési díj: 70,- Ft/óra (12 órás nyitva tartást 
feltételezve naponta 840,- Ft.)  

 Étkezés igénybevétele esetén a mindenkori, jelen rendelet szerinti 
 bölcsődei étkezési  térítési díj  külön fizetendő. 

 
3. Az időszakos gyermekfelügyelet napi térítési díja két részből tevődik 

össze: a speciális szolgáltatás óradíja 300.- Ft, napi 4 órát meghaladó 
igénybevétel esetén legfeljebb 200.- Ft, ezt egészíti ki a gyermekek által 
igénybe vett étkezések mindenkori, jelen rendelet szerinti bölcsődei 
étkezési  térítési díja. 
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