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Tisztelt Képviselő-testület! 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 114. § - 116. §-a, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési
díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet rendelkezik a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokért fizetendő térítési díj – így többek között a szociális étkeztetés – megállapításának 
szabályairól.

A Képviselő-testület 2011. március 31-én fogadta el az intézményi térítési díjakat tartalmazó 
6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet), melyben a jogszabályi
változásoknak megfelelően felülvizsgálatra kerültek az intézményi térítési díjak is. Tekintettel 
a tavalyi átfogó felülvizsgálatra, a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális étkeztetés
díjait az idei évben nem javasoljuk emelni.

A gyermekek napközbeni ellátása – bölcsőde, óvoda, általános iskola, középiskola – esetében 
a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 146. § – 151. §-a és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm.rendelet) 9. § - 13. §-a tartalmaz szabályokat. Ennek alapján az önkormányzat
fenntartásában lévő nevelési, oktatási intézményekben a gyermek és diák étkeztetés térítési 
díjain nem kívánunk változtatni.
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A Gyvt. 2012. január 1-jén életbe lépett módosítása szerint a fenntartónak lehetősége van arra, 
hogy az intézményi térítési díjon felül a gondozásért is külön díjat állapítson meg.

A Gyvt. 147. § (2) bekezdése szerint bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg 
kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő 
foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozására), valamint külön a 151. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan is.

A Korm.rendelet 9. § (2) bekezdése szerint, ha a bölcsődében a gondozásért külön nem 
kívánnak személyi térítési díjat megállapítani, az intézményi térítési díj összegét nullában kell
meghatározni és dokumentálni kell.

A bölcsődébe járó 62 gyermekek 50%-a szociális rászorultsága okán vagy a törvény erejénél 
fogva ingyenesen veszi igénybe a bölcsődét. A fennmaradó gyermekek után térítési díjat 
fizető szülők egy része szintén részesül kedvezményben. A gondozásért megállapítható díj 
bevezetését a szülők anyagi helyzetére tekintettel nem javasoljuk. 

Mivel azonban a hivatkozott kormányrendelet szerint az intézményi térítési díjat akkor is
dokumentálni kell, ha a fenntartó nem kíván a gondozásért díjat szedni, a bölcsőde esetében 
az intézményi térítési díj összegét 0 Ft-ban javasoljuk megállapítani és a Rendelet szövegét
ezzel a rendelkezéssel kiegészíteni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési, 
oktatási, szociális intézményekben a gyermek, diák
és szociális étkeztetés térítési díjainak
megállapításáról szóló 6/2011. (III.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
__/2012. (… …) önkormányzati rendeletet-
tervezetet elfogadja, és rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2012. április 18.

Császár László
polgármester
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
……/2012. (….. ….) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési, oktatási,  
szociális intézményekben a gyermek, diák és szociális étkeztetés

térítési díjainak megállapításáról szóló 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról

(Tervezet)

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 92. § (1) bekezdés a) pontja, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

Az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési, oktatási, szociális intézményekben a 
gyermek, diák és szociális étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 6/2011. (IV.1.)
önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
„(4) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított bölcsődei gondozás intézményi 
térítési díja 0 forint.”

2. §

A rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba és a következő napon hatályát veszti.  

Tapolca, 2012. április 27.

Császár László Ughy Jenőné 
 polgármester aljegyző 
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HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén 
a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket”.

Az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelés, oktatási, szociális intézményekben a gyermek, 
diák és szociális étkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 6/2011. (IV. 9.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet)
foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az
alábbiak szerint összegezhetők: 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.

A Tervezet gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei

A rendelet megalkotásának szükségességét jogszabályi előírás indokolja. A Tervezet
megalkotásának elmaradása a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja
maga után.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.


