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Tárgy:  A  személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatáso-
kért, a gyermekétkezésért, a munkahelyi étkezésért, valamint a vendégétkezésért fize-
tendő térítési díjakról szóló  5/2016. (III.31.)  KT rendelet módosítása 
 
Tárgyalás időpontja: 2020. szeptember 29.   
 
Előterjesztő: Tímár Zoltán polgármester  
 
Előadó: Vida Gáborné aljegyző 
 
Vonatkozó jogszabályok: 
 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény, 

 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvé-
delmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyí-
tékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 

 
 
Az előterjesztést tárgyaló bizottságok: 
 

 Szociális Bizottság 
 
 
 
Mikepércs, 2020. szeptember 24. 
                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A  személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokért, a 
gyermekétkezésért, a munkahelyi étkezésért, valamint a vendégétkezésért fizetendő térí-
tési díjakról szóló  5/2016. (III.31.)  KT rendelet módosításáról szóló  8/2020. (VI. 5.) 
számú polgármesteri rendelet értelmében 2020. szeptember 1-től a bölcsődei gondozás 
intézményi térítési díja 300 Ft/nap.    
 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szak-
ellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 
328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése alapján a bölcsődei gondozás 
személyi térítési díját - a fenntartó eltérő döntése hiányában - akkor is teljes hónapra 
kell megállapítani, ha a gyermek az ellátást a hónap nem minden napján veszi igénybe. 
 
Az önkormányzati rendelet a kormányrendelet szerinti eltérő fenntartói  rendelkezést 
nem tartalmaz, ezért - a jogalkotói szándékkal is megegyezően - a napi 300 Ft bölcsődei 
gondozási díjat akkor is teljes hónapra kell megállapítani, ha a gyermek az ellátást a hó-
nap nem minden napján veszi igénybe.  
 
A fentiek alapján az  5/2016. (III.31.) számú KT rendelet 6. § (5) és (6) bekezdésének a 
hatályon kívül helyezése szükséges, mert ezek a rendelkezések gyermek távolmaradása 
esetére vonatkozó gondozási díj fizetési szabályokat tartalmazzák.  
 
 
Hatásvizsgálat 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A bölcsődei gondozásért első alkalommal 2020. szeptember 1-től személyi térítési 

díjat kell fizetni, ezzel a Bölcsődének bevétele keletkezik.  

2. Környezeti és egészségi következményei: 
Nem mérhető hatás. 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
A gondozási díj megállapítása és beszedése növeli az  az adminisztratív terheket. 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 
A  rendelet 6. § (5)-(6) bekezdése és a 4. sz. melléklet között ellentmondás van, 
azt meg kell szüntetni.  

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és hozzon dön-

tést róla. 

Mikepércs, 2020. szeptember 24. 

 

                                                                                      Tímár Zoltán s.k. 
                                                                                         polgármester 



 

Mikepércs Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

…/2020.(IX.29.) számú rendelete 
 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatá-
sokért, a gyermekétkezésért, a munkahelyi étkezésért, valamint a vendég-

étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló         
5/2016. (III.31.)  KT rendelet módosításáról 

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) be-

kezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. §-ában, 148. §-ában  kapott 

felhatalmazás alapján az önkormányzat a következőket rendeli el:   

1.   § 

 

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokért, a gyermekétkezésért,  a munka-
helyi étkezésért, valamint a vendégétkezésért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2016. 
(III.31.) számú rendeletének 6. § (5) és (6) bekezdése hatályát veszti. 
 

2.   § 

 

Záró rendelkezések 

(1) Ez a rendelet 2020. szeptember 30. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folya-

matban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

 

 

 

dr. Vojtkó-Pék Ildikó  s.k.                                                        Tímár Zoltán s.k. 
                       jegyző                                                                                   polgármester 
 
 
 
 
 


