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Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2014. (III.28.) önkormányzati rendelete 

 
a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 38/2013. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) 
bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 30/2012.(XII.3.) 
önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1.49. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 30/2012.(XII.3.) önkormányzati rendelet 3. 
melléklet. 3.5.1.14. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Humán 
Bizottság véleményének kikérésével − a következőket rendeli el: 
 
1. § A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 38/2013. (XII.16.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 
 
2.§ Ez a rendelet 2014. május 1. napján lép hatályba. 
 
 
Tiszavasvári, 2014. március 27. 
 
 
 
 
 
 
 Dr. Fülöp Erik Bundáné Badics Ildikó 
   polgármester   jegyző 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2014. március 28. 
 
 
   Bundáné Badics Ildikó 
            j e g y z ő 
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1. melléklet a 8/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelethez 
 
 
A Tiszavasvári Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben alkalmazandó 

térítési díjakról 
 
  
1.Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 
1.1. Családok átmeneti otthona:    25.050, - Ft/ ellátási hónap 
         835,-Ft/ellátási nap 
 (A szolgáltatás szociális ellátás keretében történik, mely ÁFA mentes.) 
 
2.Tiszavasvári Bölcsőde 
2.1. A gondozásért fizetendő intézményi térítési díj összege: 0,-Ft/ellátási nap 
2.2. A gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj összege ÁFA nélkül: 
         194, - Ft/ellátási nap 
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A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 8/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet indokolása 
 
 

                                    1. Általános indokolás 
 

A Tiszavasvári Bölcsőde vezetője megkereséssel élt az önkormányzat felé a bölcsődei 
gyermekétkeztetési norma emelésére vonatkozóan. 
 
A rendeletben meghatározott térítési díjak éves felülvizsgálatára a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) felhatalmazása 
alapján került sor az alábbiak szerint
 

: 

A Gyvt. 29. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak értelmében „Gyvt. (1997. évi XXXI. tv.) 29. § 
(1) A fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: 
személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról 
rendeletet alkot. 
(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza 
a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit, 
b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának 
módját és a kérelem elbírálásának szempontjait, 
c) az intézményvezető hatáskörében - külön eljárás nélkül - biztosítható ellátásokat, 
d) az ellátás megszűnésének eseteit és módjait, 
e) a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait. 
 
 

                                   2. Részletes indokolás  
 

1. § 
 
A rendelet melléklete nem tartalmazza azon ellátások térítési díjának megállapítását, 
melyek törvény alapján térítésmentesek. Tartalmazza azonban a bölcsődei ellátás 
gondozási díját 0-Ft értéken, mivel ezen ellátásért megállapíthat térítési díjat a fenntartó, ám 
amennyiben nem teszi akkor is nevesítésre kell kerüljön a fizetési kötelezettség, még ha 0-Ft 
értéken is. 
 
A Gyvt. 149. §-ában foglaltak értelmében térítésmentesen kell biztosítani a 40. § (1)-(3) 
bekezdés (gyermekjóléti szolgálat, gyermekjóléti központ) szerinti gyermekjóléti 
szolgáltatást, amely esetben 

 

intézményi térítési díjat sem kell megállapítani. (Magasabb 
szintű jogszabály szövege a rendeletben nem ismételhető meg.) 

A Gyvt. 149. §-ában meghatározza azokat az ellátásokat, melyeket térítésmentesen kell 
biztosítani (a 40. § (1)-(3) bekezdés (gyermekjóléti szolgálat, gyermekjóléti központ), és 
abban a bölcsőde nem szerepel, így annak ellenére, hogy az ellátás térítésmentesen biztosított, 
annak szerepelnie kell a rendeletben, 0,-Ft megjelöléssel. 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 
328/2011. (XII.29.) Korm. rendelt 9. § (2) bekezdése alapján ha a bölcsődében a gondozásért 
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külön nem kívánnak személyi térítési díjat megállapítani az intézményi térítési díj 
összegét nullában kell meghatározni és írásban dokumentálni. 
 
A rendelet mellékletét képező térítési díj azonban az alábbi jogszabályhely alapján az 
óvodai és iskolai étkeztetés vonatkozásában is megállapításra kerül. 
 
A Gyvt. 151. § (1) bekezdésében foglaltak alapján: „A gyermekétkeztetés szabályait kell 
alkalmazni 
a) a bölcsődében, hetes bölcsődében, 
b) az óvodában, 
c) a nyári napközis otthonban, 
d) az általános és középiskolai diákotthonban, kollégiumban, illetve az itt szervezett 
externátusi ellátásban, 
e) az általános iskolai, továbbá - ha külön jogszabály másképpen nem rendelkezik - 
középfokú iskolai menzai ellátás keretében, 
f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos 
gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali 
intézményében, 
g) a szociális nyári gyermekétkeztetés keretében  
nyújtott étkeztetésre.” 
 

2. § 
 

A rendelet kihirdetése és hatályba lépése közötti időtartamra vonatkozó szabályozás: 
2012. január 1. napján hatályba lépett a Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011. 
évi CXCIV. törvény, melynek 32. §-ában foglaltak értelmében a fizetési kötelezettséget 
megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a 
kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és 
hatálybalépése között legalább 30 napnak kell eltelnie. Ezt a rendelkezést az 
önkormányzati rendeletekre is kell alkalmazni. 
 
Fentiekre tekintettel a rendelet hatálybalépésének időpontjaként 2014. május 1. napját 
javaslom.  
 
 
 


