ELŐTERJESZTÉS
CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE

Ügyiratszám:

/2016.

Tárgy: Rendelet-tervezet a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti
alapellátások térítési díjáról szóló 2/1998. (I.21.) ÖR. rendelet módosításáról és
egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 28/2006. (XI. 2.) ÖR . rendelet módosítására.
Mell.: rendelet-tervezet, hatásvizsgálati lap

Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 146. §-a szerint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, valamint a
gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás Csanádpalota Térségi
Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény útján
bölcsődei alapellátást nyújt.
A Gyvt. 147. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a fenntartó állapítja meg az
ellátások intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és a központi
költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.
A bölcsődei gondozási díj önköltsége 2016. évben:
személyi jellegű kiadások
MA járulékok
Cafetéria + járulék
utiköltség
dologi kiadások (élelmezési költség nélkül):
összes kiadás (szolgáltatási önköltség):

11.222 ezer Ft
3.030 ezer Ft
484 ezer Ft
184 ezer Ft
1.650 ezer Ft
16.570 ezer Ft

férőhelyek száma: 30 fő
tervezett éves ellátotti létszám: 28 fő
egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség:
592.786 forint/év (16.570 e Ft : 28
fő)
normatív állami támogatás
- 499.430 forint/év
intézményi térítési díj:
92.356 forint/év
napi gondozási intézményi térítési díj:
393,00 forint/nap (92.356 Ft : 235 nap)
kerekítve:
395 Ft/nap
Az időszakos gyermekfelügyelet önköltségét az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjáról
szóló helyi rendelet évek óta a gondozási intézményi térítési díjat 0 Ft-ban állapítja
meg.
A Gyvt. 147. § (3) bekezdése szerint 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 Gyvt. 151. § (3) bekezdése szerint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának
alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1)
bekezdése szerint a szolgáltatási önköltség és normatív állami hozzájárulás
különbözeteként számított intézményi térítési díjat akkor is dokumentálni kell, ha az
ellátáshoz nyújtott saját hozzájárulás révén a fenntartó alacsonyabb intézményi
térítési díjat határoz meg.
A Gyvt. 147. § (4) bekezdése lehetőséget ad a fenntartónak arra, hogy az intézményi
térítési díjat a fent hivatkozott jogszabályhelyek figyelembe vételével kiszámított
térítési díjnál alacsonyabb összegben határozza meg.
A Gyvt. 151. § (2) bekezdése szerint ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem
rendelkezik, a nem állami fenntartó az általa fenntartott nevelési-oktatási
intézményben, a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában és a
közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott
nevelési-oktatási intézményben, a fenntartó az egyéb állami fenntartású intézményben a
gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási
napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést.
Csanádpalota Város Önkormányzata a bölcsődei, óvodai és általános iskolai
gyermekétkeztetést vásárolt élelem formájában biztosította Túri Kálmánné egyéni
vállalkozóval kötött vállalkozási szerződés alapján, amely szerződés 2016. február 12.
napján lejárt.
Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás még nem zárult le, Csanádpalota Város
Önkormányzata a folyamatos ellátás biztosítása érdekében

- Királyhegyes község

óvodai gyermekétkeztetése vonatkozásában is – a közétkeztetési közbeszerzési eljárás
nyertesével történő szerződéskötésig- módosította a vállalkozási szerződéseket,
elfogadva a vállalkozó 2016. február 11-én benyújtott árajánlataiban megjelölt árakat.
Az árajánlat tartalmazza az élelmezés nyersanyagköltségét, amely az intézményi
térítési díj alapja. Ez alapján kerül meghatározásra gyermekétkeztetésért fizetendő
intézményi térítési díj.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások tervezett intézményi
térítési díjait az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

A Gyvt. 29. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a fenntartó önkormányzat a
személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: személyes gondoskodás)
formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot.
A Gyvt.29. § (3) bekezdése alapján ha önkormányzati társulás gyermekjóléti,
gyermekvédelmi ellátást nyújt, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt
települési önkormányzat - a társulási megállapodásban meghatározottak szerint - a
nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról rendeletet
alkot.
Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulást alkotó önkormányzatok a
Társulási Megállapodás V./5.
pontjában foglaltak alapján a közösen alapított
intézmény intézményei által nyújtott ellátásokról, az azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására Csanádpalota Városi
Önkormányzat Képviselő-testületét jelölték ki.
A rendelet megalkotását megelőzően a rendelet-tervezetet az alapítókkal a
közigazgatási területükön lévő tagintézmények vonatkoztatásában egyeztetni kell.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás 2016. március 29-i
ülésén tárgyalja
a rendelet - tervezetben szereplő intézményi térítési díjak
módosítását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező
rendelet –tervezetet vitassa meg és a melléklet szerinti tartalommal alkossa meg
rendeletét.
Csanádpalota, 2016. március 24.
Kovács Sándor
polgármester

Előterjesztést készítette: Kalászné Slajchó Edit jogi-és igazgatási előadó
Előterjesztést látta: Dr. Barna Angéla jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelmét
biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló
28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelet módosításáról szóló …../2016. (…..) önkormányzati
rendeletéhez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
1. Társadalmi hatása:

□ nincs
X van
Az intézményi térítési díjak változása többletköltséget jelent az ellátottaknak.
2. Gazdasági és költségvetési hatása:

□ nincs
X van

A bölcsőde működésével és az intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kiadások
fedezetét a központi költségvetésből kapott normatív állami hozzájárulás, az intézményi
tevékenységből származó bevétel és az intézményt fenntartó, Csanádpalota Térségi
Köznevelési Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) működési költségvetési
támogatása biztosítja. Az intézményi térítési díjak emeléséből származó bevétel a
Társulás költségvetésében a költségvetés módosítása során kerül figyelembevételre.
3. Környezeti és egészségügyi következményei:

X nincs
□ van

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

X nincs
□ van

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következménye:
□ nincs
X van
A Társulás intézményi tevékenységből származó bevétele alatta marad a tervezett
bevételnek. A bevételkiesés a feladatellátás finanszírozásában problémát okozhat. A
rendelet módosításának elmaradása esetén nem teljesül a magasabb szintű
jogszabályban előírt rendelkezés.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek fennállása:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek fennállnak.
Készítette: Kalászné Slajchó Edit jogi,- igazgatási előadó
Csanádpalota, 2016. március 24.

TERVEZET

C S A N Á D P A L O T A
VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (.) ÖR.
rendelete
a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti
alapellátások térítési díjáról szóló, a 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelettel
módosított és egységes szerkezetbe foglalt
2/1998. (I. 21.) ÖR. rendelet
módosításáról
Záradék:
Kihirdetés ideje: 2016. március
Hatálybalépés ideje: 2016. március
Megalkotás ideje: 2016. április 1.

dr. Barna Angéla
jegyző

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított
jogkörében eljárva a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások
térítési díjáról szóló, a 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe
foglalt 2/1998. (I. 21.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:
1. §
(1)A gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról
szóló, a 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 2/1998.
(I. 21.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete helyébe jelen rendelet
1. melléklete lép.
(2)A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
2. §
Ez a rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a
jegyző gondoskodik.
Csanádpalota, 2016. március „

„.

Kovács Sándor
polgármester

A kihirdetés napja: 2016. március „….”

Dr. Barna Angéla
jegyző

dr. Barna Angéla
jegyző

TERVEZET
1. melléklet a ……./……... (…..) önkormányzati rendelethez

„ 2. melléklet a 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelethez

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ GYERMEKJÓLÉTI
ALAPELLÁTÁSOK INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAI
1.)Csanádpalota Térségi Napsugár
Köznevelési Intézmény

Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású

a.) Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény:
aa.) étkeztetés
(napi négyszeri étkezés)
- reggeli
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
ab) gondozási díj
(a Gyvt. 147. § (4) bekezdése
alapján)

455,- Ft/nap
85,- Ft/adag
60,- Ft/adag
230,- Ft/adag
80,- Ft/adag

0,- Ft/nap

b.) Napsugár Óvodai Tagintézmény:
napi háromszori étkezés
- tízórai
- ebéd
- uzsonna

420,- Ft/nap
95,- Ft/adag
235,- Ft/adag
90,- Ft/adag

c.) Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény:
napi háromszori étkezés
- tízórai
- ebéd
- uzsonna

430,- Ft/nap
90,- Ft/adag
260,- Ft/adag
80,- Ft/adag

2.) Dér István Általános Iskola – iskolai napközi otthon:
napi háromszori étkezés
- tízórai
- ebéd
- uzsonna

495,- Ft/nap
110,- Ft/adag
285,- Ft/adag
100,- Ft/adag”

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjai az
ÁFA-t nem tartalmazzák.

TERVEZET
2. melléklet a ……./……... (…..) önkormányzati rendelethez

„ 4. számú melléklet a 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelethez
A Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézményben biztosított
időszakos gyermekfelügyelet önköltsége:
személyi jellegű kiadások
MA járulékok
Cafetéria + járulék
utiköltség
dologi kiadások (élelmezési költség nélkül):
összes kiadás (szolgáltatási önköltség):

11.222 ezer Ft
3.030 ezer Ft
484 ezer Ft
184 ezer Ft
1.650 ezer Ft
16.570 ezer Ft

Férőhely:
Tervezett nyitvatartási napok száma:
Nyitvatartási idő:

30 fő
235 nap
6.30 – 17.00 óra

Egy nyitvatartási napra jutó önköltség:

70.511 Ft

Egy férőhelyre jutó napi önköltség:

2.350 Ft/nap/férőhely

A nyitvatartási idő egy órájára jutó önköltség:

224 Ft/óra

