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Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. március 29-én 
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya: A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 

rendelet módosítása. 

 
 
Iktatószám: 6805/2012.      Melléklet: 1 
 
A napirend előterjesztője:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
Az előterjesztést készítette:  Laho Andrea és dr. Lassan Krisztina 

irodavezető 
 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Egészségügyi és Szociális Bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet I./C. 10. pont 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet IV./C. 5. pont 

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

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



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályairól 
szóló 15/2003. (V.6.) számú rendelete (a továbbiakban: rendelet) nem megfelelően tükrözi a 
személyes gondoskodás nyújtása tekintetében fennálló intézményrendszert. A Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által fenntartott Szilvási Bölcsőde 2011. évtől a 
gyermekjóléti alapellátások közül csupán a bölcsőde feladatot látja el, a családi napközit 
megszűntette. Ennek értelmében szükséges a rendeletből a családi napközi törlése. 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) 2012. január 01. napjától hatályos módosítása alapvetően átalakította a 
gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsőde térítési díjára vonatkozó szabályokat. 
A szolgáltatási önköltséget és az ún. számított intézményi térítési díjat dokumentálni kell, 
mely a szolgáltatási önköltség és az állami normatíva különbözete. Továbbá 2012. évben a 
bölcsődében a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjában már nem számolható el 
rezsiköltség. 
A Gyvt. 147. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a fenntartó állapítja meg a 
személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díját. 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 Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működik 2010. július 
1. napjától a Szilvási Bölcsőde, így a térítési díj megállapítása a Társulás Tanácsának 
hatáskörébe tartozik. A társulási megállapodás a gyermekvédelmi, gyermekjóléti 
szolgáltatások tekintetében Komló Város Önkormányzatát jelölte ki rendeletalkotásra.  
 
A Társulás Tanácsa a bölcsődei térítési díj megállapításáról 2012. március 29-én délelőtt 
tartandó ülésén hoz döntést, így jelen előterjesztés a Társulási Tanácsa ülésére készült 
előterjesztés alapján került összeállításra. 
 
A 2012. április 01. napjától érvényes étkezési térítési díjat a Társulás Tanácsa a következők 
szerint állapította meg: 
Reggeli: 51,- Ft + ÁFA/adag 
Tízórai: 50,- Ft + ÁFA/adag 
Ebéd: 180,- Ft + ÁFA/adag 
Uzsonna: 50,- Ft + ÁFA/adag 
Összesen: 331,- Ft + ÁFA/adag 
 
Bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek 
gondozására, valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. 
 
Az intézményi térítési díj a következők szerint határozható meg: 
2012. évi tervezhető kiadások összesen: 54.685.000,- Ft 
1 főre jutó költség: 54.658.000,- Ft/ 50 fő = 1.093.700,- Ft/fő/év 
1 napra jutó szolgáltatási önköltség: 1093.700,- /252 nap = 4.340,- Ft/fő/nap 
Normatív állami hozzájárulás összege: 33.002.000,- Ft 
1 fő jutó állami hozzájárulás összege: 33.002.000,- Ft/50 fő = 660.040,- Ft/fő/év 
1 napra jutó állami hozzájárulás összege: 660.040,- Ft/252 nap = 2.619,- Ft/fő/nap 
 



Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás 
különbözete: 4.340,- Ft/fő/nap – 2.619,- Ft/fő/nap = 1.721,- Ft/fő/nap. 
Az 1.721,- Ft/fő/nap összegből kivonva a nyersanyagnormát 1.301,- Ft/fő/nap számított 
gondozási díjat kapunk. A törvény lehetőséget ad arra, hogy ennél alacsonyabb összegben 
kerüljön meghatározásra a gondozási díj.  
 
A Társulás Tanácsa ülésére készített előterjesztésben javasoltak alapján 2012. április 01. 
napjától a gondozási díj 100,- Ft/fő/nap összegben kerül meghatározásra. Az intézmény 
felmérte a bölcsődébe járó gyermekek szüleinek anyagi helyzetét, amely nem teszi lehetővé a 
gondozási díj teljes összegének (1.301,- Ft/fő/nap) megtérítését. Az intézmény 
költségvetésében a normatíván és a saját bevételen felüli részt Komló Város Önkormányzata 
biztosítja. Az önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy a gondozási díj 
beszedésétől teljes egészében eltekintsen, ezért a lehető legkisebb összegű gondozási díj kerül 
megállapításra. Így a 2011. évben megállapított 396 Ft.- + ÁFA, azaz bruttó 503 forintról, 520 
forintra (420 forint étkezési térítési díj + 100 forint gondozási díj) 17 forinttal emelkedik a 
bölcsődei ellátásért fizetendő térítési díj.  
 
A felnőtt ebéd számlázott ára a tavalyi évhez hasonlóan 284.- forint + ÁFA összegben kerül 
meghatározásra. 
A Gyvt. 42. § (3) bekezdése értelmében a bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként 
speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel, gyermekhotel működtetésével, vagy 
más gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal segítheti a családokat. 
 
A bölcsőde szabad kapacitása terhére biztosítaná a tavalyi évhez hasonlóan az időszakos 
gyermekfelügyeletet, melynek térítési díja az alábbiak szerint kerül 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 előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság és a Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési 
Bizottság tárgyalja, álláspontját az ülésen ismerteti. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, 
hogy a rendelet tervezetet fogadja el. 
 
Komló, 2012. március 21. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
1. számú melléklet 

 
 
 
 

Tervezet 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

.../2012. (....) 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 az 1. számú melléklet lép. 
 

2. § 
 
(1) Hatályát veszti a Rendelet  
 

a) 3. § b) pontjában a „családi napközi” szövegrész, 
b) 10. § (3) bekezdés b) pontjában a „családi napközi” szövegrész, 
c) 12. § (2) bekezdésében a „családi napközi” szövegrész, 
d) 12/A. § -a, 
e) 13. § (1) bekezdésében a „valamint a családi napközi” szövegrész, 
f) 14. § (1) bekezdésében az „és családi napközi”  
szövegrész. 

 
3. § 

 
Ez a Rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
Komló, 2012. március 21. 
 

 
Polics József        dr. Vaskó Ernő 



polgármester      címzetes főjegyző 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. számú melléklet 
 
Bölcsődei térítési díj 
 

1. 1 ellátottra jutó szolgáltatási önköltség:  4.340,- Ft/fő/nap 
 
2. Számított intézményi térítési díj:    1.721,- Ft/fő/nap 
 
3. Nyersanyagnorma:     331,- Ft + ÁFA 
 
 
4. Bölcsőde étkezési térítési díj 
 
4.1.    Reggeli, ebéd, tízórai, uzsonna: (100 %-ot térítő)       331,-  Ft + ÁFA/adag 
4.2.    Reggeli, ebéd, tízórai, uzsonna: (50 %-ot  térítő)        166,-  Ft + ÁFA/adag 
4.3.    Felnőtt ebéd :                                                               284,-  Ft + ÁFA/adag 
 
5. A gondozásra számított intézményi térítési díj:  1.301,- Ft/fő/nap 
 
 
6.       A bölcsőde gondozási díja a számított gondozási díjnál alacsonyabb összegben    
          állapítja meg:                100,- Ft/fő/nap 

 
  7.      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. 
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