
E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. november 29-én 
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya: A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 

rendelet módosítása. 

 
 
Iktatószám: 6805-2/2012.      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 

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
Meghívott: 
Peti Bálint –  kereskedelmi igazgató MEVID Zrt. 7622 Pécs Bajcsy- Zsilinszky 
u. 14-16 
Varga Zsolt – Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás - 
irodavezető 
  
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
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 2012. november 29-én tartja társulási ülését, melyre a gyermekétkeztetést 
biztosító MEVID Zrt. javaslatára a bölcsődei nyersanyagnorma megemelésére tett javaslatot 
tárgyalja, így jelen előterjesztés a Társulási Tanácsa ülésére készült előterjesztés alapján 
került összeállításra A Társulás Tanácsának ülésére az alábbi nyersanyagnorma emelés került 
beterjesztésre: 
 

 Jelenlegi 
Norma (Ft) 

+ ÁFA 
  

 

Javasolt 
Norma (Ft) + ÁFA 

Emelés mértéke 

Bölcsőde     
Reggeli  50  60  

 6 % Tízórai 50 50 
Ebéd 179,17 180 
Uzsonna 50 60 

 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályairól 
szóló 15/2003. (V.6.) számú rendelete (a továbbiakban: rendelet) 1. számú melléklete 
tartalmazza a bölcsődei szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak mértékét. 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) állapítja meg gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsőde 
térítési díjára vonatkozó szabályokat. 
 
A nyersanyagnorma emelésével a Gyvt.-ben meghatározott számítási metódus értelmében 
csökken a gondozásra számított intézményi térítési díj. A számított intézményi térítési díj, 
azaz 1.721,- Ft/fő/nap összegéből kivonva a nyersanyagnormát 1.276,- Ft/fő/nap számított 
gondozási díjat kapunk, így a számított intézményi térítési díj 25 forinttal csökken. 
 
A bölcsődei térítési díjak mértékét az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
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 rendelettervezetet fogadja el. 
 
Komló, 2012. november 19. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyő 



1. számú melléklet 
 

 
Tervezet 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
.../2012. (....) önkormányzati  

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. § 
 
Ez a Rendelet 2012. december 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
Komló, 2012. november 29. 
 

 
Polics József        dr. Vaskó Ernő 
polgármester      címzetes főjegyző 
 

 
 
 
 
 
 
 



1. számú melléklet a 15/2003. (V.6.) önkormányzati rendelethez. 
 

 
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:     350,- Ft + ÁFA 
 
 
4. Bölcsőde étkezési térítési díj 
 
4.1.    Reggeli, ebéd, tízórai, uzsonna: (100 %-ot térítő)    350,-  Ft + ÁFA/adag 
4.2.   Reggeli, ebéd, tízórai, uzsonna: (50 %-ot  térítő)     175,-  Ft + ÁFA/adag 
4.3.   Felnőtt ebéd :                                                             301,-  Ft + ÁFA/adag 
 
5. A gondozásra számított intézményi térítési díj:          1.276,- 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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