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Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 2
a gyermekvédelem helyi szabályairól

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1) és (2) bekezdésében, a 21. §
(1) bekezdésében, 29. § (1) és (2) bekezdésében, 35. § (1) bekezdésében, 131. § (1)
bekezdésében és 151. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
Cikk (1) bekezdés a) pontjában, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. § E rendelet célja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) rendelkezéseinek megfelelően megállapítsa az
önkormányzat által pénzben és természetben biztosított gyermekvédelmi ellátások formáit,
feltételeit, azok igénybevételének és érvényesítésének módját, szervezeti kereteit, az eljárási
és jogosultsági szabályokat, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások formáit
és térítési díjait.
2. A rendelet hatálya
2. §3 A rendelet hatálya a 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ellátás tekintetében
kiterjed Tiszaföldvár Város Önkormányzata által fenntartott gyermekjóléti alapellátást nyújtó
intézményre, az önkormányzat által fenntartott óvodákban és a közigazgatási területén az
állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési és oktatási intézményekre, illetve
az ellátást igénybevevő személyekre.
3. A gyermekek védelmének rendszere
3. §4 A Képviselő testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeni
ellátásokat, illetve a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti
a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.
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Módosította a 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet 2016. február 15-i hatállyal, valamint módosította a 3/2015. (II.13.)
önkormányzati rendelet 2015. március 1-jei hatállyal, valamint módosította a 38/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet 2015.
január 1-i hatállyal, valamint módosította a 33/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2014. január 1-i hatállyal, valamint
módosította a 18/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 2013. szeptember 1-i hatállyal, valamint módosította a
2//2014.(II.07.) önkormányzati rendelet 2014. február 15-i hatállyal.
3
Módosította a 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet 2016. február 15-i hatállyal.
4
Módosította a 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet 2016. február 15-i hatállyal.
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4. § 5 (1) Pénzbeli és természetbeni ellátások:
a) gyermekétkeztetés,
b) helyi közlekedési támogatás.
(2) Személyes gondoskodást nyújtó ellátások:
a) gyermekjóléti szolgáltatás,
b) bölcsődei ellátás.
5. § (1)6 A gyermekjóléti szolgáltatás működtetését és az ezzel kapcsolatos feladatokat az
önkormányzat által alapított és működtetett Egyesített Szociális Intézmény Tiszaföldvár
Család- és gyermekjóléti szolgálata látja el.
(2)7 A bölcsődei ellátással kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat által alapított és
működtetett Városi Bölcsőde Tiszaföldvár látja el.
(3)8 A gyermekétkeztetést a Képviselő-testület szerződés alapján külön szolgáltatókkal
biztosítja.
4. Eljárási rendelkezések

6. § (1) A kérelemre induló eljárásoknál, az e rendeletben szabályozott pénzbeli
gyermekvédelmi ellátások megállapítására irányuló kérelmet az erre rendszeresített
formanyomtatványon kell előterjeszteni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmek tartalmának meghatározása:
a) 9
b) pénzbeli helyi közlekedési támogatás iránti kérelem 3. melléklet.
(3) Az egyes kérelmekhez csatolandó iratok megnevezését a kérelmek tartalmazzák.
(4) A határozatban fel kell hívni a kérelmezőt, hogy az ellátásra való jogosultságot érintő
lényeges körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az eljáró szervet.
(5) Azt a kérelmezőt, aki elmulasztja az (4) bekezdésben előírt kötelezettségét, a jogtalanul
felvett támogatás visszatérítésére kell kötelezni.
(6) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszafizetésétől eltekinteni nem
lehet.
(7) A megállapított pénzbeli támogatások kifizetésének módja: készpénzes.

5

Módosította a 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet 2016. február 15-i hatállyal.
Módosította a 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet 2016. február 15-i hatállyal, valamint módosította a 3/2015. (II.13.)
önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése 2015. március 1-jei hatállyal.
7
Módosította a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése 2015. március 1-jei hatállyal.
8
Módosította a 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet 2016. február 15-i hatállyal.
9
Hatályon kívül helyezte a 33/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2014. január 1-i hatállyal.
6
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II. Fejezet
Pénzbeli ellátások
5. Helyi közlekedési támogatás
7. § (1) A településen működő oktatási intézmények nappali tagozatán tanulói jogviszonnyal,
valamint a városban bejelentett lakcímmel rendelkező személyek részére pénzbeli helyi
közlekedési támogatást nyújt a kedvezménnyel csökkentett bérlet (kedvezményes bérlet)
árának erejéig, amelynek összege megegyezik a mindenkor hatályos közforgalmú
személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban a helyi személyszállítási
szolgáltatásnál meghatározott, Tiszaföldvár településre vonatkozó szociálpolitikai menetdíjtámogatás összegével egyező mértékű kedvezménnyel.
(2) A helyi közlekedési támogatás feltétele, hogy a kérelmezők családjában az egy főre
számított havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének háromszorosát.
(3) A kérelmeket az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a nagykorú diákok
közvetlenül, a 18 éven aluli diákok szüleik, törvényes képviselőjük útján nyújthatják be. A
kérelmek és igénylések összegyűjtéséről, továbbá az eljárással kapcsolatos egyéb
adminisztratív feladatok ellátásáról a szolgáltató által megbízott személy gondoskodik.
(4) A jogosultságot a hatáskör gyakorlója egy tanévre - de legfeljebb a helyi közlekedési
szolgáltatás működésének időtartamára – állapíthatja meg annak az igényjogosultnak, aki a
tárgyfélév első napján megfelel a (1), (2) és (3) bekezdés szerinti jogosultsági feltételeknek.
(5) A támogatás a havi kedvezményes bérlet árának megfelelő összegben havonta a
tárgyhónap 5. napjáig kerül kifizetésre.
6. 10
8. § 11
III. Fejezet
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások
7. A gyermekjóléti szolgáltatás12
9. §13 Az Egyesített Szociális Intézmény Tiszaföldvár Család- és gyermekjóléti szolgálata
szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el. A szolgáltatás célját és célirányos
részletes feladatait a Gyvt. 39. § és 40. §-ai tartalmazzák.

10

Hatályon kívül helyezte a 33/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2014. január 1-i hatállyal.
Hatályon kívül helyezte a 33/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2014. január 1-i hatállyal.
12
Módosította a 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet 2016. február 15-i hatállyal.
13
Módosította a 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet 2016. február 15-i hatállyal, valamint módosította a 3/2015. (II.13.)
önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése 2015. március 1-jei hatállyal.
11
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8. Bölcsőde

10. § (1) A bölcsődei ellátás igénybevételét az intézmény vezetőjének az intézkedése alapozza
meg.
(2) Az intézmény vezetője külön eljárás nélkül köteles azonnali ellátást biztosítani, ha a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást igénybe vevő szociális helyzete,
egészségi és mentális állapota életét és létfenntartását veszélyezteti.
(3)14 A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult gyermeket:
a) akinek a tényleges gondozását végző szülője, vagy más törvényes képviselője
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll és gyermek
napközbeni ellátását más módon nem tudja megoldani,
b) amennyiben a gyermeket gondozó szülő vagy más törvényes képviselő tartós
betegsége miatt a gyermek ellátásáról nem tud gondoskodni,
c) akinek a szülője vagy más törvényes képviselője 23 évesnél fiatalabb és a nappali
oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat vagy 25 évesnél fiatalabb és,
felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat.
(4) Az ellátás megszűnésének eseteit és módjait a Gyvt. 37/A. §-a tartalmazza.
(5) A bölcsőde alapfeladatán túl térítési díj ellenében külön szolgáltatásként időszakos
gyermekfelügyeletet biztosít. Egyéb gyermeknevelést segítő szolgáltatásként játék-,
eszközkölcsönzést nyújt.

9. Térítési díj

11. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.
(2) A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja 0,- Ft/hó.
(3) A bölcsődei játék-, és eszközkölcsönzés ingyenes.
(4)15 Az időszakos gyermekfelügyelet díja: 782,-Ft+ ÁFA/ óra.
(5) A gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetésért személyi térítési díjat
kell fizetni.
(6) A gyermekétkeztetés térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyag-költségének egy
ellátottra jutó napi összege.

14

Módosította a 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet 2016. február 15-i hatállyal.
Módosította a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2015. március 1-jei hatállyal, valamint módosította a
2/2014.(II.07.) önkormányzati rendelet 2014. február 15-i hatállyal.

15
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(7) A személyi térítési díjat az intézményvezető a (6) bekezdés szerinti napi összeg általános
forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a
normatív kedvezmények figyelembevételével állapítja meg.
(8) A gyermekétkeztetés normatív kedvezményeit a Gyvt. 151. § (5) bekezdése határozza
meg.
(9) Az intézményi térítési díjat az 1. melléklet tartalmazza.
(10) E rendelet hatálya alá tartozó ellátásokért a tárgyhót megelőzően, az intézmények által
meghirdetett befizetési napokon kell a térítési díjat megfizetni. A gyermekétkeztetés esetében
az ellátás igénybevétele a térítési díj határidőre történő befizetésével biztosítható.
(11) A személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díjat csökkenteni, illetve
elengedni nem lehet.
10. Az érdekképviseleti fórum
12. § (1)16 A Városi Bölcsőde Tiszaföldvár érdekképviseleti fórumot (továbbiakban:
fórum) működtet. A fórum a bölcsődei ellátásban részesülők érdekeinek védelmét
szolgálja.
(2) A fórum 5 fővel működik, tagjai:
a) az ellátásban részesülő gyermekek szülei vagy más törvényes képviselői
által a nevelési-gondozási év elején megtartott szülői értekezleten maguk
közül egyszerű szótöbbséggel, 1 év időtartamra választott 3 fő,
b) az intézmény dolgozói közül az intézményvezető által kijelölt 1 fő,
c) a fenntartó képviseletében az iskolavédőnő.
(3) A fórum működése:
a) A fórum alakuló ülését az intézményvezető hívja össze.
b) A fórum alakuló ülésén elnököt választ.
c) A fórumot az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott tag hívja
össze.
d) A fórumot az elnök, akadályoztatása esetén a fórum vezetésével az elnök
által megbízott tag vezeti.
e) A fórum akkor határozatképes, ha legalább három tag jelen van, a
döntéshez a jelenlévő tagok több mint felének egyetértése szükséges.
f) A fórum üléseiről jegyzőkönyv készül.
g) A fórum döntéseiről évenként folyamatos sorszámmal ellátott külön
nyilvántartást kell vezetni.
h) A fórum évente legalább egyszer, illetve szükség szerint ülésezik.
(4) A fórum tevékenységi körében :
a) megvizsgálja a hozzá benyújtott panaszokat,
b) hatáskörébe tartozó ügyekben dönt, továbbá intézkedéseket
16

Módosította a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdése 2015. március 1-jei hatállyal.
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kezdeményezhet a fenntartónál, gyermekjogi képviselőnél, illetve más
hatáskörrel rendelkező szervnél,
c) az intézmény vezetőjénél véleményt nyilváníthat a bölcsődei ellátásban
részesülő gyermekeket érintő ügyekben, valamint javaslatot tehet az
intézmény alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások
tervezéséről, működtetéséről, valamint az ebből származó bevételek
felhasználásáról,
d) egyetértési jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál.
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
13. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
14. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tiszaföldvár Város
Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás formájáról,
igénybevételéről, a fizetendő térítési díjról szóló 54/2003.(XII.30.) ÖR. számú rendelete.
15. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekvédelem helyi
szabályairól szóló 56/2003.(XII.30.)ÖR. számú rendelete.
16. § A rendeletben nem szabályozott minden más esetben a mindenkori hatályos Gyvt.,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
17. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvbe ütköző
rendelkezéseket nem tartalmaz.

Tiszaföldvár, 2013. július 25.
Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin
címzetes főjegyző jogkörében eljár:
Dr. Csala István s.k.
aljegyző

Hegedűs István s.k.
polgármester

Egységes szerkezetbe foglalva a módosítást tartalmazó 2/2016. (II.01.) önkormányzati
rendelettel 2016. február 15-i hatállyal.

Tiszaföldvár, 2016. február 1.

Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin
címzetes főjegyző
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1. melléklet17 1. oldal a 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelethez
A nevelési –oktatási intézményekben illetve a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátás
- gyermekek napközbeni ellátás - keretében biztosított étkezésért fizetendő térítési díjak megállapítása.
I. gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjak
(bölcsőde, óvodák, általános iskolák, középiskola, kollégium)
Nyersanyagnorma
(Ft/adag)

ÁFA (27%)

Bruttó intézményi
térítési díj (Ft/adag)

BÖLCSŐDE (NORMÁL)
Reggeli

66

18

84

Tízórai

66

18

84

Ebéd

237

64

301

Uzsonna

66

18

84

BÖLCSÖDE (DIÉTÁS)
Reggeli

73

20

93

Tízórai

73

20

93

Ebéd

261

70

331

Uzsonna

73

20

93

BÖLCSÖDE (GLUTÉNMENTES)
Reggeli

79

21

100

Tízórai

79

21

100

Ebéd

285

77

362

Uzsonna

79

21

100

ÓVODA (NORMÁL)
Tízórai

85

23

108

Ebéd

250

68

318

Uzsonna

70

19

89

ÓVODA (DIÉTÁS)
Tízórai

94

25

119

Ebéd

275

74

349

Uzsonna

77

21

98

17

Módosította a 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet 2016. február 15-i hatállyal, valamint módosította a
38/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet 2015. január 1-i hatállyal, valamint módosította a 18/2013.(VIII.30.)
önkormányzati rendelet 2013. szeptember 1-i hatállyal, valamint módosította a 2/2014.(II.07.) önkormányzati rendelet 2014.
február 15-i hatállyal.
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1. melléklet 2. oldal a 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelethez
ÓVODA (GLUTÉNMENTES)
Tízórai

102

28

130

Ebéd

300

81

381

Uzsonna

84

23

107

ÁLTALÁNOS ISKOLA (NORMÁL)
Tízórai

111

30

141

Ebéd

325

88

413

Uzsonna

86

23

109

ÁLTALÁNOS ISKOLA (DIÉTÁS
Tízórai

122

33

155

Ebéd

358

97

455

Uzsonna

95

26

121

ÁLTALÁNOS ISKOLA (GLUTÉNMENTES)
Tízórai

133

36

169

Ebéd

390

105

495

Uzsonna

103

28

131

KÖZÉPISKOLA
Ebéd (normál)

340

92

432

Ebéd (diétás)

374

101

475

Ebéd (gluténmentes)

408

110

518

KOLLÉGIUM (NORMÁL)
Reggeli

187

50

237

Tízórai

115

31

146

Ebéd

340

92

432

Uzsonna

115

31

146

Vacsora

252

68

320

Reggeli

206

56

262

Tízórai

127

34

161

Ebéd

374

101

475

Uzsonna

127

34

161

Vacsora

277

75

352

KOLLÉGIUM (DIÉTÁS)
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1. melléklet 3. oldal a 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelethez

KOLLÉGIUM (GLUTÉNMENTES)
Reggeli

224

60

284

Tízórai

138

37

175

Ebéd

408

110

518

Uzsonna

138

37

175

Vacsora

302

82

384
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1. melléklet 4. oldal a 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelethez
II. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégiumban fizetendő intézményi térítési díjak:
Nettó
Nyersanyagnorma
(Ft/adag)

ÁFA 27 %

Bruttó intézményi
térítési díj (Ft/adag)

ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓTAGOZAT
Tízórai

54

15

69

Ebéd

240

65

305

Uzsonna

60

16

76

ÁLTALÁNOS ISKOLA FELSŐTAGOZAT, SZAKISKOLA
Tízórai

57

15

72

Ebéd

252

68

320

Uzsonna

63

17

80

KOLLÉGIUM
Reggeli

Tízórai

Ebéd

Vacsora

Óvoda, Általános
Iskola alsótagozat

84

23

107

Általános Iskola
felsőtagozat,
Szakiskola

88

24

112

Óvoda Általános
Iskola alsótagozat

54

15

69

Általános Iskola
felsőtagozat,
Szakiskola

57

15

72

Óvoda,Általános
Iskola alsótagozat

240

65

305

Általános Iskola
felsőtagozat,
Szakiskola

252

68

320

Óvoda, Általános
iskola alsótagozat

162

44

206

Általános Iskola
felsőtagozat,
szakiskola

170

46

216
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2. melléklet a 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelethez18

18

Hatályon kívül helyezte a 33/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2014. január 1-i hatállyal.
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3. melléklet a 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelethez
Kérelem
a diákok pénzbeli közlekedési támogatás igénylése tárgyában
Kérelmező (törvényes képviselő) neve:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakóhely:
Gyermek adatai:
Név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Oktatási intézmény pontos neve és címe:

………………………….……………………..………
………………………………….……………..………
…………………………….…………………..………
…………………………………….…………..………
…………………………………….…………………..
…...……………………………………………………
...………………………………………………………
…………………………………..….…………………
…..………………………….……….…………………

Diákigazolvány száma:
Lakóhely:
Tartózkodási helye:

……………………………………………..…………
……………………………………………..…………

A helyi közlekedési támogatást elbírálásához az alábbi nyilatkozatot teszem:
Nyilatkozat
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a családomban az 1 főre jutó havi jövedelem összege
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.
Tudomásul veszem, hogy:
• 20___ . évben az öregségi nyugdíj legkisebb összege: _________
• A családban a jövedelem számításánál figyelembe kell venni a személyi jövedelemadóról szóló
törvényben jövedelemként meghatározott vagyoni érték (bevétel) a személyi jövedelemadóval, az
egyszerűsített vállalkozási adóval, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulással, egészségbiztosítási hozzájárulással és járulékkal, egészségügyi szolgáltatási járulékkal,
nyugdíjjárulékkal, nyugdíjbiztosítási járulékkal, magán-nyugdíjpénztári tagdíjjal és munkavállalói
járulékkal csökkentett részét, függetlenül attól, hogy adómentesnek, vagy adókötelesnek minősül
(munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem
és táppénz, társas- és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó jövedelem, nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (például
rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások, a gyermek
ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: gyed, gyes, gyet., családi pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás), önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátások, egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból
származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)
Az
egy főre eső jövedelem számításánál a közös háztartásban élő közeli hozzátartozóknak a kérelem
•
benyújtását megelőző hónap jövedelmét kell összeadni és osztani a családtagok számával.
• A támogatásra az jogosult, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének háromszorosát nem haladja meg.
Kijelentem, hogy amennyiben a családban, a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók lakóhelyében,
tartózkodási helyében, jövedelmi és vagyoni viszonyaiban olyan változás következik be, hogy annak
következtében az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
háromszorosát, úgy azt a támogatást megállapító részére 15 napon belül bejelentem.
Hozzájárulok személyes adataim és gyermekeim személyes adatainak kezeléséhez.
Tiszaföldvár, ……………………………
…………………………………….
kérelmező aláírása
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Általános indokolás

A gyermekek védelme olyan – a társadalom is számára – kiemelt jelentőségű terület, melynek
folyamatos korszerűsítése, jobbítása a mindenkori kormányzat egyik legfontosabb ügye kell
hogy legyen. Az 1997-ben megalkotott gyermekvédelmi törvény az első olyan átfogó
jogszabály, amely közel egy évszázad után (újra) egységes szemléletű, minden területre
kiterjedő, a gyermekvédelem addigi gyakorlatához képest teljes körű reformot jelentő
szabályozás. A Gyvt. célja, hogy a családot támogató gyermekjóléti rendszer, illetve a
családot „kiegészítő”, átmenetileg helyettesítő (szak)ellátási formák egymásra épüljenek,
ezzel is növelve a rászoruló gyermekek esélyegyenlőségét. A Gyvt. alapgondolata, hogy a
gyermek (lehetőleg vér szerinti) családban történő nevelkedését – elsősorban a megelőzést,
illetve a családba való visszakerülést – az állami, önkormányzati, (esetenként civil)
szervezetek hatékony együttműködésével kell biztosítani. A szabályozás alaptézisei, hogy a
gyermekek mindenekfelett álló érdekét kell figyelembe venni, és a gyermeket a családi
környezetéből kizárólag anyagi okból nem lehet kiemelni.
A törvény hatályba lépése óta zajló folyamat – melynek célja egy „merőben új struktúra”
megteremtése – felszínre hozta azokat a hiányosságokat és pontatlanságokat, amelyek
megnehezítik a jogszabályt alkalmazók munkáját, és ellentmondásossá tehetik a törvény
végrehajtását. Ennek következtében mind a Gyvt. mind a Gyer. szabályai az elmúlt 10 évben
számos alkalommal módosultak.
A gyermekvédelem helyi szabályait jelenleg a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátás formájáról, igénybevételéről, a fizetendő térítési díjról szóló Tiszaföldvár Város
Önkormányzatának 54/2003.(XII.30.) ÖR. számú rendelete és a gyermekvédelem helyi
szabályairól szóló Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 56/2003. (XII.30.) ÖR. számú
rendelete tartalmazza.
Tekintettel a magasabb szintű jogszabályok folyamatos változásaira, a jelenleg hatályos két
helyi rendelet is számos jogszabály változáson esett át. Az áttekinthetőség és az eredményes
jogalkalmazás érdekében indokolttá vált a többször módosított rendeletek hatályon kívül
helyezése, és új egységes rendelet megalkotása.
Az új rendelet tervezet a Gyvt. adta helyi jogszabály-alkotási felhatalmazások - valamint az
időközben hatályba lépett jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény valamint a
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009 (XII.14.) IRM rendelet szabályainak - figyelembe
vételével készült el.
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Részletes indokolás
1. §
Célként került meghatározásra, hogy a Gyvt-ben az önkormányzatra átruházott területeken
eleget tegyünk a helyi rendeletalkotási kötelezettségnek.
2. §
A rendelet személyi hatálya kerül meghatározásra, figyelemmel az egyes speciális ellátási
formákra (gyermekétkeztetés).
3-5. §
Ebben a szakaszban határoztuk meg a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli és személyes
gondoskodást nyújtó alapellátások formáit, illetve a szolgáltatást nyújtó intézményeket.
6. §
Az eljárási rendelkezések körében szabályozásra kerültek a kérelem formája, a csatolandó
mellékletek megnevezése, az ügyfeleket érintő szabályozás a bejelentési kötelezettségekre,
illetve a megtérítéssel kapcsolatos jogosulatlanul felvett ellátás megtérítésével kapcsolatos
szabályok.
7. §
Rendszeres pénzellátásként helyi közlekedési támogatást biztosítunk a településen működő
oktatási intézmények nappali tagozatán tanulói jogviszonnyal, valamint a városban bejelentett
lakcímmel rendelkező személyek részére kedvezményes bérlet formájában. A jogosultság egy
tanévre kerül megállapításra.
8. §
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli támogatásként állapítható meg a
gyermeknek, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd,
vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. A támogatás hivatalból is
megállapítható. Különösen annak a gyermeknek állapítható meg, akinek a nevelésbe vett
gyermek családjával való kapcsolattartás érdekében szükséges, akinek az előzőekben leírt
nevelésbe vétele megszűnését követően a támogatásra a családba való visszahelyezés
érdekében van szüksége, illetve, aki 10 napot meghaladó időtartamú kórházi kezelésre szorul,
vagy akinek egyik vagy mindkét szülő elhalálozott és a gyermek ellátatlan marad. A
válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának
előkészítése.
A támogatás legalacsonyabb összegeként 1.000,- Ft került meghatározásra, legmagasabb
összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az 50 %-a.
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9-11. §
Ezen szakaszokban a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
igénybevételére vonatkozó szabályok kerültek meghatározásra külön figyelemmel a bölcsődei
ellátásra.
A Városi Bölcsőde alaptevékenységéhez kapcsolódóan Gyermekek napközbeni ellátásához
kapcsolódó egyéb szolgáltatásként az „Időszakos gyermek-felügyelet” szolgáltatást biztosít.
E szolgáltatás esetén az Intézményvezető javaslatának figyelembe vételével került
meghatározásra az óradíj.
A fenntartók részére a Gyvt. 147. §. (2) bekezdése, illetve 148. § (2) bekezdése lehetőséget
biztosít arra, hogy a fenntartó a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra is
megállapíthat gondozási díjat. Az intézmény folyamatos működésének fenntartása érdekében
a gondozási díj nem került bevezetésre. Ha a bölcsődében a gondozásért külön nem kívánnak
személyi térítési díjat megállapítani, az intézményi térítési díj összegét nullában kell
meghatározni és írásban dokumentálni. A gyermekétkeztetés esetén fizetendő térítési díjakat a
rendelet 1. melléklete részletesen tartalmazza intézményi bontásban.

12. §

Az intézmény fenntartójának meg kell határozni a gyermekjóléti ellátásban részesülők
érdekvédelmét szolgáló érdekképviseleti fórum megalakításának és működésének
szabályait. Ezen szakasz részletesen tartalmazza a Városi Bölcsődében működő
érdekképviseleti fórum tagjaira, működésére és tevékenységére vonatkozó részletes
szabályokat.
13-17. §
Hatályba léptető, hatályon kívül helyező, eljárási valamint jogharmonizációs záró
rendelkezéseket tartalmazó fejezet.
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Mellékletek

1. melléklet a gyermekétkeztetés esetén fizetendő térítési díjakat tartalmazza intézményi
bontásban.
2. melléklet a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránti kérelmet
tartalmazza.
3. melléklet a diákok pénzbeli közlekedési támogatás igénylése iránti kérelmet tartalmazza.
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Előzetes hatásvizsgálat
1. A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
Magyarországon az UNICEF felmérése szerint a gyermekek mintegy 9 %-a minősül
szegénynek. Ez a szám azonban a családoknak juttatott támogatások nélkül sajnos 23 %
lenne.
A szegénységhez vezető főbb társadalmi tényezők – az egész népesség körében – az alacsony
aktivitási arány és a magas munkanélküliség; az alacsony iskolai végzettség, illetve a
szakképzettség hiánya. Ugyanezek a tényezők jellemzik a gyerekek szegénységét, azaz a
gyereket különösen sújtja, ha a szüleik tanulatlanok, munkanélküliek. Rossz a helyzetük
azoknak a gyerekeknek is, akiket egyedül élő szülő nevel, vagy akiknél fogyatékossággal él
valaki a családban – legyen az szülő, vagy gyermek.
A magyar család- és gyermekpolitikát néhány évtizede viszonylag jó színvonalúnak és
korszerűnek lehet tekinteni. Az intézményi ellátások, főként a közoktatás, a mindenkire, vagy
meghatározott csoportokra kiterjedő ellátások kedvezően illeszkedtek az európai
rendszerekhez. A családok szempontjából különösen fontosak a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ellátások, valamint a családsegítő szolgáltatások.
A gyermekvédelmi törvény határozottan elkülöníti egymástól a hatósági munkát és a
szolgáltatásokat. Előbbi a gyermek és a család sorsát érintő hatósági döntéseket – pl. családból
való kiemelés és visszahelyezés; gyám kijelölése, döntés az örökbefogadásról - jelenti, amit a
gyámhatóság (jegyző, gyámhivatal) végez; utóbbi pedig azokat a különböző típusú
szolgáltatásokat, amelyeket a rászoruló családok, gyerekek igénybe vehetnek.
Ugyancsak elválasztja egymástól a gyermekvédelmi törvény a szolgáltatások két körét: a
minden család számára rendelkezésre álló gyermekjóléti alapellátásokat, és a családból kiemelt
gyermekek gondozást biztosító gyermekvédelmi szakellátásokat.
A gyermekek esélyeinek javításához és olyan felkészítésükhöz, hogy képesek legyenek eleget
tenni a piaci kihívásoknak, szükséges a rendelkezésre álló támogatások biztosítása. E célok
eléréséhez a rendeletünkben biztosított ellátásokkal kívánunk segítséget nyújtani.
Pénzbeli ellátásként nyújtott helyi közlekedési támogatás célja az, hogy elősegítse a
gyermekek iskola választásának jogát. Településünk nagy kiterjedésű, a helyi buszjárat
biztosításával a kisgyermekek biztonságos közlekedése megoldott. Ez a támogatási forma
önként vállalt feladata az önkormányzatnak. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra és a
helyi közlekedési támogatásra 2012. évben 7.361.000 Ft-ot fordítottunk.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül a bölcsődei szolgáltatások nyújtása
kötelező feladat. Az ellátás igénybevételével lehetőséget biztosítunk a szülőknek a munkába
való visszatéréshez. A gyermekek életkoruknak megfelelő egész napos ellátását biztosítjuk
ezáltal.
2. A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása
Jelen rendelet-tervezettel az adminisztratív terhek nem nőnek.
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3. A jogszabály megalkotásának szükségessége
Új rendelet alkotását, különösen az indokolja, hogy a magasabb szintű jogszabályok
folyamatosan változnak, az áttekinthetőség és az eredményes jogalkalmazás miatt a többször
módosított rendeleteket célszerű hatályon kívül helyezni és a korábban két rendeletben
szabályozott rendelkezéseket egy új rendeletben megalkotni, így képezve szerves egységet a
szabályozás területén.
4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
Tekintettel arra, hogy plusz adminisztratív terhekkel a rendelet alkalmazása nem jár, az ehhez
szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek továbbra is fennállnak.
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Tiszaföldvár Város Polgármestere
5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.
Tel: 56/470-017., Fax: 56/470-001.

ELŐTERJESZTÉS
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. július 25-én tartandó
ülésére a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló ………./2013. (……….)
önkormányzati rendelettervezethez
Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermek- és ifjúságvédelem azt a tevékenységrendszert, jogszabályrendszert és
intézményrendszert jelenti, amelynek célja a gyermekek családban történő nevelkedésének
elősegítése, veszélyeztetettségük megelőzése és megszüntetése, valamint azoknak a
gyermekeknek a helyettesítő védelme és a nevelésükről-gondozásukról történő gondoskodás,
akik hatósági intézkedés következtében kikerülnek vér szerinti családjukból.

A gyermekek védelmének általános szabályait, rendszerét a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) valamint a
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.
10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) határozzák meg. A szabályozás célja, hogy
megállapítsa azokat az alapvető rendelkezéseket, amely szerint az állam, a helyi
önkormányzatok és a gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi személyek, továbbá jogi
személyiséggel nem rendelkező más szervezetek meghatározott ellátásokkal és
intézkedésekkel segítséget nyújtsanak a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek
érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodjanak a gyermekek
veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás
pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi
beilleszkedéséről.
A gyermekvédelem helyi szabályait jelenleg a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátás formájáról, igénybevételéről, a fizetendő térítési díjról szóló Tiszaföldvár Város
Önkormányzatának 54/2003.(XII.30.) ÖR. számú rendelete és a gyermekvédelem helyi
szabályairól szóló Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 56/2003. (XII.30.) ÖR. számú
rendelete tartalmazza.
A gyermekek védelme olyan kiemelt jelentőségű terület, melynek folyamatos korszerűsítése,
jobbítása fontos jogalkotói feladatot jelent a jogalkotási hierarchia minden szintjén. Ennek
következtében mind a Gyvt. mind a Gyer. szabályai az elmúlt 10 évben számos alkalommal
módosultak. Tekintettel a magasabb szintű jogszabályok folyamatos változásaira, és ennek
alapján rendeleteink folyamatos módosítására, az áttekinthetőség és az eredményes
jogalkalmazás érdekében indokolttá vált a többször módosított rendeletek hatályon kívül
helyezése, és új egységes rendelet megalkotása
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Magyarország alaptörvénye értelmében, feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény
által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott
felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkothat, ennek megfelelően az új
rendelettervezet a Gyvt. adta helyi jogszabály-alkotási felhatalmazások alapján az alábbi
területeken tartalmazza a helyi szabályokat:

A Gyvt. 18. § (1) bekezdés b) pontja alapján: a települési önkormányzat képviselő-testülete
önkormányzati rendeletében meghatározott feltételek szerint rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást állapíthat meg, valamint a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint
a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel más pénzbeli támogatásokat is
megállapíthat.
A Gyvt. 18. § (2) bekezdése alapján: a települési önkormányzat képviselő-testülete a
hatáskörébe tartozó ellátást kiegészítheti, valamint a rendeletében meghatározott módon és
feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel más pénzbeli
támogatásokat is megállapíthat.
A Gyvt. 21. § (1) bekezdése alapján: a települési önkormányzat képviselő-testülete a
gyermeket a rendeletében meghatározott mértékű rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban
részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
A Gyvt. 29. § (1)-(2) bekezdése alapján: a fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról
rendeletet alkothat. Ha a törvény másképp nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat
rendeletben szabályozza az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit, az
önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját
és a kérelem elbírálásának szempontjait, az intézményvezető hatáskörében – külön eljárás
nélkül – biztosítható ellátásokat, az ellátás megszűnésének eseteit és módjait, a fizetendő
térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait.
A Gyvt. 35. § (1) bekezdése alapján: az intézmény fenntartója meghatározza az ellátásban
részesülők érdekvédelmét szolgáló érdek-képviseleti fórum megalakításának és működésének
szabályait.
A Gyvt. 131. § (1) bekezdése alapján: a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó ellátásoknál
az igazolás és a nyilatkozat tartalmát, benyújtásának részletes szabályait, az elbírálás részletes
szempontjait, a jövedelemszámításnál irányadó időszakot a helyi önkormányzat rendeletben
szabályozza.
A Gyvt. 151. § (2)-(2a) bekezdései alapján: 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. A főváros közigazgatási területén lévő tankerületekben az állami intézményfenntartó
központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben - a fővárosi önkormányzat saját
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tulajdonában álló ingatlanban működő nevelési-oktatási intézmények kivételével - az
étkeztetést a kerületi önkormányzat biztosítja. A fővárosi önkormányzat köteles biztosítani az
étkeztetést azon nevelési-oktatási intézményben, amely saját tulajdonában álló ingatlanban
működik. Az étkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e feladatának ellátásához a
közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól
hozzájárulást kérhet. Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi
igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.
(2a) Ha a (2) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy
az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.

A fenti alapelvek - valamint az időközben hatályba lépett jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009 (XII.14.) IRM rendelet
szabályainak - figyelembe vételével készült el helyi gyermekvédelmi tárgyú rendelet
tervezet, illetve annak általános és részletes indokolása, mely előterjesztésem mellékletét
képezi. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem megvitatására és a rendelet
elfogadására.

Tiszaföldvár, 2013-07-10

Hegedűs István s.k.
polgármester
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18/2013.(VIII.30.)

Általános indokolás
a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelet
módosításához
1. §

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLIK) fenntartásába működő
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthonban (továbbiakban: Révay György
intézmény) (5461 Homok, Beniczky Géza út 5.) 2013. szeptember 1-től törvényi
kötelezettségünknek eleget téve a gyermekétkeztetést biztosítanunk kell. A rendelet 1.
mellékletét hatályon kívül kell helyeznünk és az új mellékletben rendelkeznünk kell a Révay
György intézmény vonatkozásában is az intézményi térítési díjakról.
Az új rendelet tervezet a Gyvt. adta helyi jogszabály-alkotási felhatalmazások - valamint az
időközben hatályba lépett jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény valamint a
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009 (XII.14.) IRM rendelet szabályainak - figyelembe
vételével készült el.
Részletes indokolás
a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelet
módosításához
1. §

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLIK) fenntartásába működő
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthonban (továbbiakban: Révay György
intézmény) (5461 Homok, Beniczky Géza út 5.) 2013. szeptember 1-től törvényi
kötelezettségünknek eleget téve a gyermekétkeztetést biztosítanunk kell. A rendelet 1.
mellékletét hatályon kívül kell helyeznünk és az új mellékletben rendelkeznünk kell a Révay
György intézmény vonatkozásában is az intézményi térítési díjakról.
Az új rendelet tervezet a Gyvt. adta helyi jogszabály-alkotási felhatalmazások - valamint az
időközben hatályba lépett jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény valamint a
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009 (XII.14.) IRM rendelet szabályainak - figyelembe
vételével készült el.
Mellékletek
1. melléklet a gyermekétkeztetés esetén fizetendő térítési díjakat tartalmazza intézményi
bontásban.
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Előzetes hatásvizsgálat
a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelet
módosításához

1. A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthonban történő gyermekétkeztetés
vonatkozásában a költségek kivetítése
ELLÁTOTTAK SZÁMA ÉS IGÉNYE

•
•
•

9 fő óvodás gyermek étkeztetése, melyből 4 fő részére tízórai, ebéd, uzsonna
biztosítása és 5 fő részére reggeli, ebéd, vacsora biztosítása
122 fő általános iskolai tanuló étkeztetése, melyből 55 fő részére tízórai, ebéd uzsonna
biztosítása és 67 fő részére reggeli, ebéd, vacsora biztosítása
75 fő szakiskolai tanuló étkeztetése, melyből 29 fő részére tízórai, ebéd, uzsonna
biztosítása és 46 fő részére reggeli, ebéd vacsora biztosítása.
ÉLELMEZÉSI NAPOK SZÁMA

Az élelmezési napok száma a tanítási napok számával egyező, azaz 182 nap évente.
SZÁMÍTÁS

Kollégiumi ellátottak (reggeli, ebéd, vacsora) éves szintű költsége:
Óvodában:
Reggeli: 5 fő x 166 Ft x 182 nap = nettó 151.060 Ft
Ebéd: 5 fő x 473 Ft x 182 nap = nettó 430.430 Ft
Vacsora: 5 fő x 319 Ft x 182 nap = nettó 290.290 Ft
Összesen:
nettó 871.780 Ft
Általános iskolában:
Reggeli: 67 fő x 166 Ft x 182 nap = nettó 2.024.204 Ft
Ebéd:
67 fő x 473 Ft x 182 nap = nettó 5.767.762 Ft
Vacsora: 67 fő x 319 Ft x 182 nap = nettó 3.889.886 Ft
Összesen:
nettó 11.681.852 Ft
Szakiskolában:
Reggeli: 46 fő x 166 Ft x 182 nap = nettó 1.389.752 Ft
Ebéd:
46 fő x 473 Ft x 182 nap = nettó 3.959.956 Ft
Vacsora: 46 fő x 319 Ft x 182 nap = nettó 2.670.668 Ft
Összesen:
nettó 10.465.000 Ft
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Bejáró ellátottak (tízórai, ebéd, uzsonna) éves szintű költsége:
Óvodában:
Tízórai: 4 fő x 106 Ft x 182 nap = nettó 77.168 Ft
Ebéd: 4 fő x 473 Ft x 182 nap = nettó 344.344 Ft
Uzsonna: 4 fő x 118 Ft x 182 nap = nettó 85.904 Ft
Összesen:
nettó 507.416 Ft
Általános iskolában:
Tízórai: 55 fő x 106 Ft x 182 nap = nettó 1.061.060 Ft
Ebéd:
55 fő x 473 Ft x 182 nap = nettó 4.734.730 Ft
Uzsonna: 55 fő x 118 Ft x 182 nap = nettó 1.181.180 Ft
Összesen:
nettó 6.976.970 Ft
Szakiskolában:
Tízórai: 29 fő x 106 Ft x 182 nap = nettó 559.468 Ft
Ebéd:
29 fő x 473 Ft x 182 nap = nettó 2.469.494 Ft
Uzsonna: 29 fő x 118 Ft x 182 nap = nettó 622.804 Ft
Összesen:
nettó 3.651.766 Ft
Az éves nettó becsült költség összesen: 34.154.784 Ft, ami általános forgalmi adóval
megnövelve évi bruttó 43.376.576 Ft.
Az önkormányzat költségvetését éves szinten az alábbiak szerint módosítja (kalkuláció):
Vásárolt élelmezés:
Óvoda: 644.418 forint
Általános Iskola: 8.860.752 forint
Szakiskola: 4.637.743forint
Kollégium: 29.233.663 forint
Összesen: 43.376.576 forint
Bevétel:
Óvoda: 399821 forint
Általános Iskola: 2646242 forint
Szakiskola: 1550670 forint
Kollégium: 8945372 forint
Összesen: 13542105 forint
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Normatíva:
Óvoda: 918000 forint
Általános Iskola: 4998000 forint
Szakiskola: 2754000 forint
Kollégium: 11526000 forint
Összesen: 20.196.000 forint
Bevétel: 33.738.105 forint
Kiadás: - 43.376.576 forint
Különbözet: -9.638.471 forint
Számításaink alapján az önkormányzatnak éves szinten 9.638.471 forinttal kell
kiegészíteni a Révay György Intézményben a gyermekétkeztetést.

2. A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása
Jelen rendelet-tervezettel az adminisztratív terhek nőnek, mivel a Révay György
intézményben a szolgáltatást igénybevevő gyermekek vonatkozásában ingyenes és
kedvezményes gyermekétkeztetési támogatás igénylése, a mutatószámok évközi
módosításainak Kincstárnál történő kezdeményezése, az év végi elszámolás lebonyolítása,
továbbá az intézményi térítési díjak megállapítása és a személyi étkezési térítési díjak
beszedése, a térítési díjjal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése, a térítési díjhátralékok
kezelése önkormányzati feladat.

3. A jogszabály megalkotásának szükségessége
Új rendelet alkotását, különösen az indokolja, hogy feladatellátási kötelezettségünknek eleget
téve a Révay György intézmény vonatkozásában is meg kell határozni az intézményi térítési
díjakat.

4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
Tekintettel arra, hogy plusz adminisztratív terhekkel jár a rendelet alkalmazása a személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek megteremtése szükségessé válik.
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Tiszaföldvár Város Polgármestere
5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.
Tel: 56/470-017., Fax: 56/470-001.
ELŐTERJESZTÉS
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. augusztus 30-án
tartandó ülésére a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2013. (VIII.02.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 151. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat az általa
fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által
fenntartott nevelési-oktatási intézményben a gyermekek és tanulók számára az óvodai
nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két
további étkezést. Ha a gyermekétkezetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az
intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.
A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: rendelet) 1. melléklete tartalmazza a nevelési-oktatási intézményekben
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek
napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjak megállapítását.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLIK) fenntartásába működő
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthonban (továbbiakban: Révay György
intézmény) (5461 Homok, Beniczky Géza út 5.) 2013. szeptember 1-től törvényi
kötelezettségünknek eleget téve a gyermekétkeztetést biztosítanunk kell. A rendelet 1.
mellékletét hatályon kívül kell helyeznünk és az új mellékletben rendelkeznünk kell a Révay
György intézmény vonatkozásában is az intézményi térítési díjakról.
Fentiekre tekintettel a rendelet 1. melléklete a határozati javaslatban foglaltak szerint került
módosításra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem megvitatására és a rendelet
elfogadására.

Tiszaföldvár, 2013. augusztus 28.
Hegedűs István s.k.
polgármester

27 / 55

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem
helyi szabályairól

33/2013.(XII.20.)

Részletes indoklás

I. Fejezet
Általános rendelkezések

A rendelet hatálya: a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény ( a továbbiakban: Jat. ) 6.
§ (2) bekezdése értelmében a jogszabály személyi hatálya önkormányzati rendelet esetében a
természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetekre, valamint Magyarország területén kívül a magyar állampolgárokra terjed ki.
Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint a jogszabály személyi hatályát a jogszabályban
akkor kell kifejezetten meghatározni, ha ettől fentiektől eltérő személyi körre terjed ki. A
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
személyi hatálya a Jat. által meghatározottaknál szűkebb személyi kört határoz meg ezért
szükséges a rendelet személyi körét meghatározni. Az Alkotmánybíróság 5/H/2009. AB
határozata szerint „ Magasabb szintű jogszabály szövegének átvétele esetén azonban az
átvétel csak szó szerint, mindenben azonos szövegű lehet. „ Ennek megfelelően a személyi
hatály meghatározása az Szt.-ben foglalt rendelkezések szó szerinti átemelésével történt.
Szociális ellátások rendszere: a rendelet-tervezet ezen fejezete rögzíti az önkormányzat által
nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások rendszerét. A
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások köréből a természetben
nyújtott szociális ellátások köre nem változott, a korábbi pénzbeli ellátásokat az átmeneti
segélyt és temetési segélyt pedig felváltotta az önkormányzati segély. A Tiszaföldváron
működő szociális szolgáltatások tekintetében szintén nem történt változás, továbbra is két fő
ellátási forma az alap- és szakellátások kerültek meghatározásra, melyekkel kapcsolatos
feladatokat az Egyesített Szociális Intézmény látja el:
• szociális alapszolgáltatások
• étkeztetés
• házi segítségnyújtás,
• családsegítés,
• nappali ellátás,
•

szakosított ellátások formái
• ápolást, gondozást nyújtó intézmény – Idősek Otthona
II. Fejezet
Eljárási rendelkezések

Az eljárási rendelkezések tekintetében lényeges változás nem történt. A korábbi szabályoknak
megfelelően a rendeletben meghatározott szociális ellátásokkal kapcsolatosan továbbra is az
önkormányzat hatáskörébe tartozik a kérelmek előterjesztéséhez szükséges nyomtatványok,
egyéb mellékletek kötelező tartalmi elemeinek meghatározásai is. A rendelet-tervezet így – az
ügyfelek segítése és kiszolgálása érdekében – meghatározza az egyes ellátásokkal kapcsolatos
kérelmek tartalmát és a kérelmek elbírálásához szükséges mellékletek felsorolását, amely
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mellékletek nélkül a hatósági ügyekben dönteni nem lehet. Ezek a nyomtatványok a rendelet
mellékleteit képezik. Az Szt. módosításának megfelelően felülvizsgálatra került a rendelet
valamennyi melléklete. A jövedelemszámítással kapcsolatos részletes rendelkezéseket az
eljárási rendelkezések nem tartalmaznak, mivel az Szt. szabályozza annak részletes, és
minden ellátási formára alkalmazandó szabályait.

III. Fejezet
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

A pénzbeli szociális ellátás: az egyes helyi szociális ellátási formákról szóló 9/2011.(II.28.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálatának alapvető oka, hogy az önkormányzati segély
kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény 2014.
január 1. napjával módosítja az Szt. valamint Gyvt. szabályait oly módon, hogy az átmeneti
segélyt, temetési segélyt, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást összevonja
önkormányzati segéllyé.
Az Szt. korábbi módosításai a jelenleg hatályos helyi rendelet tervezetben folyamatosan
átvezetésre kerültek, így kisebb pontosítások mellett a rendelet felülvizsgálata leginkább a
rendelet-tervezet ezen fejezetét érinti.

Az Szt. új 45. §-a alapján: a települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletében meghatározottak szerint
önkormányzati segélyt nyújt. Önkormányzati segély pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek
nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható.
Önkormányzati segély adható eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi
rendszerességgel. Önkormányzati segélyben elsősorban azokat a személyeket indokolt
részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak
gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen
betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya
gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a
nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való
visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete
miatt anyagi segítségre szorulnak.
Önkormányzati segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre
számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell szabályozni,
hogy az nem lehet alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%ánál.
Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított
önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés
költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a
kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti. Az önkormányzati segély kérelemre és
hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más
családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek
érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére – is megállapítható.
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Az önkormányzati segély iránti kérelemről a kérelem beérkezését vagy a hivatalbóli eljárás
megindítását követő 15 napon belül kell dönteni. Amennyiben az önkormányzati segély iránti
kérelem rendkívüli gyógyszersegély megállapítására irányul, a kérelmet haladéktalanul el kell
bírálni.
Az Szt. 132. § (4) bekezdése értelmében felhatalmazást kap a települési önkormányzat, az
önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása
ellenőrzésének szabályait.
Az önkormányzati segély szabályozása a tervezet szerint: az önkormányzati segély nagykorú
részére csak eseti jelleggel adható pénzbeli támogatás, amely kérelemre és hivatalból is
megállapítható.
A szociálisan rászorult személyek részére az önkormányzati segély az Szt. által felsorolt
okokra tekintettel adható, melyek a következők:
• akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem
tudnak,
• akik alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások miatt anyagi segítségre
szorulnak, ilyen többletkiadások különösen az alábbi esetekben merülhetnek
fel:
• betegség miatt,
• haláleset miatt,
• elemi kár bekövetkezése miatt,
• válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének
megtartása érdekében,
• iskoláztatás biztosítása érdekében,
• gyermek fogadásának előkészítéséhez,
• nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz,
• a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez
kapcsolódó kiadások miatt.
• akik a gyermek/ek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre
szorulnak.
Az átmeneti segélytől és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás korábbi szabályaitól eltérően
a rendelet-tervezet változtatást tartalmaz a jogosultsági feltételként meghatározott egy főre
jutó jövedelemhatár tekintetében.

A jövedelem határt az Szt. új szabályai szerint önkormányzati segély esetében úgy kell
megállapítani, hogy az ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított havi
családi jövedelem határt az önkormányzat rendeletében úgy kell szabályozni, hogy az nem
lehet alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-ánál. A
tervezetben a jövedelemhatár a korábbi 150%-os határnál alacsonyabban, a törvényi
minimumban lett meghatározva.
Fontos kiemelni, hogy a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásnak az önkormányzati
segélybe való beépülésével, az új szabályozás szerint ismét kell jövedelmi feltételeket
vizsgálni.
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A korábbi gyakorlatnak megfelelően az önkormányzati segély egyszeri összegét – a
rászorultsághoz igazodóan – legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege
mértékéig lehet megállapítani.
Haláleset miatt igényelt önkormányzati segély esetén a korábbi temetési segély ezen
jogosultsági feltételeihez hasonlóan a családi jövedelemhatár továbbra az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300 %-a.
Az Szt. értelmében elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként
megállapított önkormányzati segély összege továbbra sem lehet kevesebb a helyben szokásos
legolcsóbb temetés költségének 10 %-ánál. Az Szt. szabályaira tekintettel szükséges a helyben
szokásos legolcsóbb temetés összegének konkrét meghatározása. Ennek összege továbbra is
200.000,-Ft-ban lett megállapítva. A temetési költségek a Tiszaföldváron telephellyel
rendelkező temetkezési vállalkozók által összeállított temetkezési kalkulációk alapján
kerültek kiszámításra. A haláleset miatt igényelt önkormányzati segély összege a korábbi
gyakorlattól eltérően nem konkrét összegben került meghatározásra, hanem a mindenkori
öregségi nyugdíj összegéhez igazodóan, annak 80%-ában.
Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként igényelt
önkormányzati segély iránti kérelmet továbbra is a haláleset bekövetkezésétől számított 30
napon belül kell előterjeszteni.
Természetbeni szociális ellátások: változás a korábban helyi rendeletben szabályozott
természetbeni szociális ellátások ( közgyógyellátás méltányossági alapon, köztemetés )
jogosultsági feltételei tekintetében nem történt.
Közgyógyellátás: az Szt. jelenleg hatályos szabályozása szerint: „50. § (3) Az (1)-(2)
bekezdésben foglaltakon kívül az a szociálisan rászorult személy is jogosult
közgyógyellátásra, akinek esetében a települési önkormányzat rendeletében meghatározott
feltételek fennállnak.” Az önkormányzati hatáskörbe tartozó kérelmek elbírálásakor az
önkormányzati rendeletben foglalt feltételek meglétének vizsgálatát kell elvégeznie. Az Szt.
az önkormányzatok számára a jogosultsági jövedelemhatár és a havi rendszeres gyógyító
ellátás költségéhez mért százalékos megállapítása tekintetében kötelezően betartandó
szabályokat ír elő, míg a szociális rászorultság további feltételeinek meghatározásában
szabadságot enged.

Ennek megfelelően a jelenleg hatályos szabályok szerint: „Kérelemre méltányosságból
közgyógyellátásban részesül az Szt.-ben felsorolt eseteken túl az a személy: akinek a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetében 200%-át, feltéve, hogy a havi rendszeres
gyógyító ellátás költsége (továbbiakban gyógyító ellátási költség) az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri vagy meghaladja, vagy akinek a havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át,
feltéve, hogy a gyógyító ellátási költség az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
5%-át eléri vagy meghaladja, és Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Egyesített Szociális
Intézményének Idősek Otthonában intézményi jogviszonya áll fenn.”
A jelenleg meghatározott jövedelmi feltételek vonatkozásában aránytalanul nagy az eltérés,
hiszen egyik esetben a nyugdíjminimum 150 %-a
illetve 200%-a a jogosultságot
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megalapozó jövedelmi feltétel, míg a másik esetében 400%. A jövedelmi feltételek közelítése
érdekében a korábbi 400%- os határ így 300%-ban kerül meghatározásra a tervezet szerint.
További változás, hogy az önkormányzati segély kialakításával összefüggő
törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény 8. §-a módosítja a méltányossági
közgyógyellátás egyes szabályait, oly módon, hogy 2014. január 1. napjával a jegyző helyett
az önkormányzat képviselő-testülete jogosult a támogatás megállapítására.
Köztemetés: a köztemetésre vonatkozó rendelkezések tekintetében szintén nem történt
változás, továbbra is az eltemettetésre köteles személy megtérítési kötelezettsége alóli –
részben vagy egészben – történő mentesítés feltételeit tartalmazza.

IV. Fejezet
Aktív korúak ellátása

Az Szt. 2011. évi módosításának megfelelően a helyi rendeletbe korábban beépítésre került,
hogy bérpótló juttatásban, később foglalkoztatást helyettesítő támogatást kérelmező, illetve
ellátásra jogosult személy köteles lakókörnyezetének rendben tartására, illetve a
lakókörnyezet rendezettségének fenntartására. Az Szt. jelenleg hatályos, ide vonatkozó
rendeletalkotási felhatalmazása a következő: a települési önkormányzat rendeletében az aktív
korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételeként előírhatja, hogy a kérelem benyújtója,
illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a
rendeletében megállapított feltételeket teljesítse. A lakókörnyezet rendezettségének
biztosítása körében a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és
annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan
állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának
biztosítására irányuló kötelezettség írható elő. A rendeletben megállapított feltételek
teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat megfelelő, de legalább ötnapos határidő
tűzésével a jegyzőnek - az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével - fel kell
szólítania. Ezen törvényi felhatalmazás alapján került megfogalmazásra a tiszaföldvári
viszonyokat figyelembe véve, a jogosulti kör által is teljesíthető feltételrendszer, és ahhoz
kapcsolódó eljárásrend. Ezen szabályok tekintetében jelen rendezet tervezet módosításokat
nem tartalmaz.

Az Szt. 37/A. § (3) bekezdése értelmében a települési önkormányzat rendeletben szabályozza
a rendszeres szociális segélyben részesülőkre vonatkozó együttműködés eljárási szabályait,
továbbá a beilleszkedést segítő programok típusait és az együttműködés megszegésének
eseteit. A hatályos helyi rendeletünk ide vonatkozó szabályai szintén nem módosultak.
Magasabb szintű jogszabály változás e tekintettben az elmúlt három évben nem volt, a
kialakított eljárásrend megfelelően működik.
Az aktív korúak ellátása kapcsán azonban az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja és 132.§ (4)
bekezdés b) pontja alapján önkormányzati rendeletben szabályozni kell a rendszeres szociális
segélyre való jogosultságnak az Szt. 37. § (1) bekezdés a)-c) pontjában foglaltakon túli, az
aktív korúak ellátására jogosult személy családi körülményeire, egészségi vagy mentális
állapotára vonatkozó feltételeit, valamint a feltételek fennállásának igazolási szabályait.
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2012. évben elkezdődött a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított pénzellátásban
részesülő személyek egészségkárosodásának felülvizsgálata. Sok esetben a felülvizsgálat
eredményeként a rehabilitációs, vagy rokkantsági ellátás megszüntetésre került és az ügyfél
aktív korúak ellátásának megállapítására nyújtott be kérelmet. Azonban amennyiben az 50 %ot nem éri el az egészségi állapot károsodása, nem lehet aktív korúak ellátása címén
rendszeres szociális segélyt megállapítani, csak foglalkoztatást helyettesítő támogatást.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való megfelelés azonban a módosító rendelet
tervezetében meghatározott mértékű (41-49 %-os) egészségkárosodással rendelkező
személyeknek egészségi állapotuk miatt gondot okoz, nem tudják teljesíteni, igazolni
foglalkoztatási kötelezettségüket (legalább 30 nap foglalkoztatás igazolása kötelező). Ezekben
az esetekben a foglalkoztatást helyettesítő támogatás megszüntetésre kerül, ugyanakkor
egészségi állapotuk továbbra sem teszi lehetővé teljes értékű részvételüket a munkaerő-piaci
versenyben. A rendszeres szociális segélyre való jogosultság megállapítása esetén az
ellátásban részesülőt közfoglalkoztatásra nem közvetítik ki, köteles azonban a Családsegítő
Szolgálattal együttműködni, melynek során a rendeletben foglaltak szerint támogatást,
tanácsadást kaphat az egészségkárosodott ügyfél, amely segítheti a jogosultat élethelyzetének
rendezésében.
Különösen nehéz helyzetben vannak azok, akik egyedül élőként próbálnak visszailleszkedni a
munka világába. Egyedül élőként nagy kihívást jelent számukra a lakhatás költségeinek
biztosítása, a gyógyszerek megvásárlása, hiszen egyedül kell gondoskodniuk mindenről.
Mivel a rendelet- tervezetben meghatározott legalább 41 %-os mértékű, de az 50 %-ot el nem
érő egészségkárosodás csak csekély mértékben tér el az 50 %-os mértéktől, a fentiekre
tekintettel méltányos számukra állapotuk javulásáig a rendszeres szociális segély
megállapítása.

V. Fejezet
Szociális szolgáltatások

Az Szt. a 92. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott tárgykörök vonatkozásában hatalmazza
fel az önkormányzatokat rendeletalkotásra. A képviselő-testületek rendeletalkotási szabadsága
azonban ezen tárgykörök szabályozásának vonatkozásában sem korlátlan, mert az Szt. és
végrehajtási rendeleteiben foglalt kógens rendelkezésektől eltérő szabályozást nem
alkothatnak. A törvényi felhatalmazás kizárólag az Szt. rendelkezéseit kiegészítő – a törvényi
rendelkezések gyakorlati alkalmazhatóságát, végrehajtását elősegítő – rendeleti szabályozás
megalkotására terjed ki.
A települési önkormányzatok által biztosított alapszolgáltatások vonatkozásában az alábbi
tárgykörökről kell rendelkezni:
•
•
•

az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formái,
az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem
benyújtásának módja,
az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani,
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•
•
•

•

külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás,
az ellátás megszüntetésének esetei és módja,
a személyes gondoskodásért fizetendő intézményi térítési díjak mértékét, a fizetésre
kötelezettek körét, a személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének esetei
és módja,
az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodással
összefüggő kérdések.

Az általános rendelkezések körében szabályozott területek:
•
•
•

a személyes gondoskodás formái,
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módja,
a személyes gondoskodás térítési díja.

A jelenlegi rendelet az alábbiak szerint határozza meg a Tiszaföldváron működő szociális
alapszolgáltatások körét, melyekkel kapcsolatos feladatokat az Egyesített Szociális Intézmény
látja el:
•

szociális alapszolgáltatások
• étkeztetés
• házi segítségnyújtás,
• családsegítés,
• nappali ellátás,

•

szakosított ellátások formái
• ápolást, gondozást nyújtó intézmény – Idősek Otthona

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény
vezetőjénél kell benyújtani. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének
módjára, az intézményi jogviszony keletkezésére, megszűnésére és megszüntetésére, továbbá
az ellátottal kötendő megállapodásra vonatkozó részletes szabályokat az Szt. tartalmazza.
A magasabb szintű jogszabályok a személyes gondoskodást nyújtó ellátások eljárási rendét
részletesen szabályozzák. Az intézményvezetőnek nem áll módjában, a fentiekben is
megfogalmazott eljárási rendtől eltérő módon, külön eljárás nélkül ellátást biztosítani. Az
elkészült rendelet tervezet jelenleg e tekintetben módosítást nem tartalmaz.

Az Egyesített Szociális Intézményben Érdek-képviseleti Fórum működik. Az érdekképviseleti
fórum a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel intézményi jogviszonyban
állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv, működésének és
választásának részletes szabályait az Egyesített Szociális Intézmény Házirendje tartalmazza,
tevékenységi körét pedig az Szt. részletesen tartalmazza.
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VI. Fejezet
Szociálpolitikai Kerekasztal

A Szociálpolitikai Kerekasztalra vonatkozó helyi szabályok megalkotására is az Szt. ad
felhatalmazást, mi szerint a 2000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat vagy
társulás, illetve a megyei, fővárosi önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre,
különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának,
végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. A helyi szociálpolitikai kerekasztal
évente legalább egy alkalommal ülést tart, tagjai a helyi önkormányzat, illetve a társulás
területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői, továbbá a helyi
rendeletben meghatározott szervezetek képviselői. A Szociálpolitikai Kerekasztal jelenlegi
tagjain túl, a tervezet szerint kiegészül a mindenkori Nemzetiségi Önkormányzatok
vezetőivel.

VII. Fejezet
Záró rendelkezések

A rendelet záró rendelkezései tartalmazzák: a hatályba lépésére vonatkozó rendelkezéseket, a
gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelet
jogszabály módosításokkal érintett részeinek hatályon kívül helyezésére vonatkozó
rendelkezéseket, valamint a gyorsabb és hatékonyabb ügymenet biztosítása érdekében a
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 4.
számú mellékletének módosítását, az önkormányzati segély, a méltányossági közgyógyellátás,
valamint a közfoglalkoztatással kapcsolatos munkáltatói jogkörökre vonatkozó Képviselőtestületi hatáskörök átruházása tekintetében.

35 / 55

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem
helyi szabályairól

Előzetes hatásvizsgálat

1. A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
Az önkormányzati segély bevezetésével az ügyfelek számára átláthatóbbá és egyszerűbbé
válik a szociális támogatások köre, hiszen a válsághelyzetek kezelésére szolgáló ellátást egy
jogcímen, közel azonos feltételekkel vehetik igénybe. Az önkormányzati segély
részletszabályai a három korábbi ellátás szabályait figyelembe véve, közel azonos
tartalommal kerülnek bevezetésre, eltérés első sorban a jövedelemhatár meghatározásában
van. A jogosultsági feltételként meghatározott jövedelem határ a törvényi minimumhoz
igazítva, a korábbi 150%-al szemben 130 %-ban került meghatározásra. Az önkormányzati
segély az átmeneti és temetési segélyhez, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatáshoz hasonlóan teljes mértékben önkormányzati forrásból finanszírozott ellátás. A
2013. évi költségvetési adatokat alapul véve, az önkormányzati segélyhez kapcsolódó
várható kiadások:
Segély típusok 2013. december 31-ig
Átmeneti segély/ eseti gyógyszertámogatás
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Összesen

2013. évi tervezett költségvetési adatok
5.100.000,3.300.000,300.000,8.700.000,-

A 2014. évi költségvetés tervezésénél az önkormányzati segély bevezetése kapcsán a
fentieken túl az alábbi tényezőket kell figyelembe venni: a halálesethez kapcsolódóan
kifizetett önkormányzati segély kivételével, az önkormányzati segély esetében korábbinál
alacsonyabb összegben meghatározott - illetve a gyermekekre tekintettel kérelmezett
támogatás esetében újból meghatározásra került - jövedelemhatár következtében, az ellátásra
jogosultak körében valószínűsíthető némi csökkenés, figyelembe véve, azonban hogy a
szociálisan válsághelyzetbe került családok száma évről évre növekszik, vélhetően nem
prognosztizálható ennek okán jelentős megtakarítás. A halálesetre tekintettel folyósított
ellátások tekintetében viszont mindenképpen növekedés várható. A halálesetek száma, és
temetési segélyre jogosultak köre évről évre növekszik. A növekedés üteme hozzávetőleg évi
10 %-ra tehető.
A méltányos közgyógyellátás jövedelmi feltételeinek változása, minimális számban
csökkentheti a jogosultak számát. Jelenleg az ezen a jogcímen közgyógyellátásban részesülő
személyek száma 33 fő.
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján
az önkormányzat által kifizetett foglalkoztatást helyettesítő támogatás költségeinek 80%-át, a
rendszeres szociális segély költségeinek 90%-át a központi költségvetés finanszírozza.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege ellátottanként egységes összegű, 22.800 Ft,
míg a rendszeres szociális segély mértéke családos ellátottanként eltérő összegű, azonban
legmagasabb összege havonta a 44.508 Ft-ot nem haladhatja meg. Az egyedülállók esetében
az ellátás havi összege 25.650 Ft.
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A rendeletmódosítás elfogadását követően kis mértékben nőhet a rendszeres szociális
segélyben részesülők száma, azonban a tényleges jogosultak számát meghatározni nem lehet.
Mivel a rendszeres szociális segélyt a központi költségvetés 90 %-ban finanszírozza, az
önkormányzat költségvetését kevésbé terheli, mint az aktív korúak ellátásának másik ága, a
80 %-ban államilag finanszírozott foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
2. A rendelet-tervezet környezeti és egészségi következményei
A rendelettervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
3. A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása
A módosítás okán szükséges a formanyomtatványokat és az ügyféltájékoztató anyagokat
módosítani, továbbá az ügyfelek számára megfelelő mennyiségben biztosítani. Tekintettel
arra, hogy az ügyintézési határidőt az Szt. módosítása önkormányzat segély esetében 15
napban határozza meg, ezért a hatóság terheinek növekedése várható a rövidített ügyintézési
határidő miatt.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következménye oly módon határozható meg, hogy az önkormányzatnak az Szt.-ben lévő
felhatalmazása alapján fennáll a végrehajtási szabályok tekintetében a jogalkotási
kötelezettsége, melynek elmaradása esetén az önkormányzat mulasztásos jogszabálysértést
követne el, és a Rendelet így ellentétes lenne a magasabb szintű jogszabályokkal.
4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek jelenleg rendelkezésre
állnak, a jelentősen lerövidített ügyintézési határidő, valamint az új ellátás bevezetése okán
azonban a későbbiekben indokolt lehet a szükséges személyi feltételek ismételt
felülvizsgálata.
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Tiszaföldvár Város Polgármestere
5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.
Tel: 56/470-017., Fax: 56/470-001.

ELŐTERJESZTÉS
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. december 19-én
tartandó ülésére az egyes helyi szociális ellátási formákról és szociális szolgáltatásokról
szóló …………./2013. (……….) önkormányzati rendelet-tervezethez
Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszaföldvár Város Önkormányzata által biztosított helyi szociális valamint gyermekvédelmi
pénzbeli és természetbeni ellátásokat valamint a szociális szolgáltatásokat az egyes helyi
szociális ellátási formákról szóló 9/2011.(II.28.), valamint a gyermekvédelem helyi
szabályairól szóló 17/2013. (VIII.02.) valamint önkormányzati rendeletek tartalmazzák.
A szociális és gyermekvédelmi tárgyú helyi rendeletek megalkotásuk óta számos alkalommal
módosultak, a központi jogszabályváltozások és a szabályozásuk tárgyát képező
életviszonyok változása okán. Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő
törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény - a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)
módosításával - is jelentős változást eredményez a pénzbeli és természetbeni ellátások
rendszerében 2014. január 1. napjától. A központi jogszabály változások miatt a fenti helyi
rendeletek felülvizsgálata így ismét szükségessé vált.
A felülvizsgálat kisebb pontosítások és kiegészítések mellett egyrészt az önkormányzati
segély bevezetésére terjedt ki, hiszen az Szt. és a Gyvt. 2014. január 1. napjától hatályba
lépő módosításával a legfőbb cél az önkormányzati segély kialakítása, ezáltal a szociális ellátó
rendszer átláthatóbbá tétele, a nyújtható támogatási formák számának csökkentése. Olyan
segélyformákat kerülnek egy körbe, melyeknek célja ugyan eltérő, de alapja – rászorulók
átmeneti nehéz anyagi helyzete – megegyezik. A jelenlegi átmeneti segélyt, temetési segélyt,
és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást egyetlen dotáció, az önkormányzati segély váltja
fel. Másrészt a Kúria Köf. 5.046/2012/6. számú határozatában foglaltakra is figyelemmel
szabályozásra kerültek az Szt. 37. (1) bekezdés d) pontja és 132. § (4) bekezdés b) pontja
alapján a rendszeres szociális segélyre való jogosultságnak az Szt. 37. § (1) bekezdés a)-c)
pontjában foglaltakon túli, az aktív korúak ellátására jogosult személy családi körülményeire,
egészségi vagy mentális állapotára vonatkozó feltételek, valamint a feltételek fennállásnak
igazolási szabályai.

A jogszabály változás nagyobb részben az egyes helyi szociális ellátási formákról szóló
9/2011.(II.28.) önkormányzati rendeletet érinti. Erre való tekintettel, valamint
az
áttekinthetőség és az eredményes jogalkalmazás érdekében ezen rendelet hatályon kívül
helyezése, és új rendelet megalkotása vált szükségessé.
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A rendelet-tervezet tartalmazza továbbá a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2013.
(VIII.02.) önkormányzati rendelet rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezését, valamint a gyorsabb és hatékonyabb ügymenet
biztosítása érdekében az önkormányzati segély, a - 2014. január 1. napjától jegyzői
hatáskörből képviselő-testületi hatáskörbe kerülő - méltányossági a kögyógyellátás valamint
a közfoglalkoztatással kapcsolatos munkáltatói jogkörökre
(közfoglakoztatási
munkajogviszony létesítése, és megszüntetése) vonatkozó önkormányzati hatáskörök
átruházása vonatkozásában a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
önkormányzati rendelet 4. számú mellékletének módosítását.
Tisztelt Képviselő-testület!
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009
(XII.14.) IRM rendelet szabályainak - figyelembe vételével készült el az egyes helyi
szociális ellátási formákról és szociális
szolgáltatásokról szóló önkormányzati
rendelettervezet, annak általános és részletes indokolása, mely előterjesztésem mellékletét
képezi. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem megvitatására és a rendelet
elfogadására.

Tiszaföldvár, 2013-12-10

Hegedűs István s.k.
polgármester
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2/2014.(II.05.)

Általános indokolás
A Gyvt. 151. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában
és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelésioktatási intézményben a gyermekek és tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az
iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést. Ha a
gyermekétkezetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a
települési önkormányzat állapítja meg.
Az ÖR. 1. számú melléklete tartalmazza a nevelési –oktatási intézményekben személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni
ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjak megállapítását.
A nyersanyagnorma tervezett emelése miatt szükséges az ÖR mellékletének módosítása,
hiszen a Gyvt. 151. § (3) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának
alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A
gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető az élelmezés
nyersanyagköltségének egy állátottra jutó napi összeg általános forgalmi adóval növelt
összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a normatív kedvezmények
figyelembevételével állapítja meg.
Bölcsőde esetében a fenntartók részére a Gyvt. 147. §. (2) bekezdése, illetve 148. § (2)
bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra is
megállapíthat gondozási díjat. Jelenleg a Bölcsőde vonatkozásában gondozási díj
megállapítását nem tervezzük, azonban a Rendelet 9. § (2) bekezdése alapján ha a
bölcsődében a gondozásért külön nem kívánnak személyi térítési díjat megállapítani, a
fenntartónak az intézményi térítési díj összegét nullában kell meghatározni és írásban
dokumentálni. Az intézményvezető által elkészített előterjesztés részletes indokolást tartalmaz
a gondozási díj vonatkozásában.
A Városi Bölcsőde alaptevékenységéhez kapcsolódóan Gyermekek napközbeni ellátásához
kapcsolódó egyéb szolgáltatásként az „Időszakos gyermek-felügyelet” szolgáltatást biztosít.
A külön szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni. E szolgáltatás esetén az Intézményvezető
javaslatának figyelembe véve – melyet előterjesztésemhez mellékelek - 2014 évre
vonatkozóan emelést javasolok az előző évi óradíjhoz képest.
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Részletes indokolás
Az ÖR melléklete tartalmazza a nevelési –oktatási intézményekben illetve a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni
ellátás keretében biztosított étkezésrét fizetendő térítési díjak megállapítását.
A nyersanyagnorma tervezett emelése miatt szükséges az ÖR mellékletének módosítása,
hiszen a Gyvt. 151. §-a alapján gyermekek napközbeni ellátása esetén a személyi térítési díjat
az intézményvezető a nyersanyagnorma általános forgalmi adóval növelt összegének
figyelembe vételével állapítja meg.
1. §
A Városi Bölcsőde alaptevékenységéhez kapcsolódóan Gyermekek napközbeni ellátásához
kapcsolódó egyéb szolgáltatásként az „Időszakos gyermek-felügyelet” szolgáltatást biztosít.
E szolgáltatás óradíjának számítási alapja 1 fő kisgyermeknevelő óradíja, melyet a jelenlegi
garantált bérminimum alapján került kiszámításra. E szolgáltatás esetén az Intézményvezető
javaslatának figyelembe véve – melyet előterjesztésemhez mellékelek - 2014. évre
vonatkozóan emelést javasolok az előző évi óradíjhoz képest.
A fenntartók részére a Gyvt. 147. §. (2) bekezdése, elletve 148. § (2) bekezdése lehetőséget
biztosít arra, hogy a fenntartó a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra is
megállapíthat gondozási díjat. A gondozási díj az élelmezés nyersanyagköltségével
csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás összegének különbözete.
Az élelmezés nyersanyagköltségének meghatározásakor az általános forgalmi adóval növelt
összeget kell figyelembe venni. Az intézményvezető által elvégzett előzetes számítások
alapján a gondozási díj összege napi 1600,-Ft-ot tesz ki, melynek megfizetése a napi 527,-Ftos étkeztetési díj mellett nagy terhet róna a családokra, még ha figyelembe vételre kerül a
Gyvt. 150. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott az a feltétel is, hogy a személyi térítési
díj nem haladhatja meg a család esetében a jövedelmének 25 %-át. Fennáll a veszélye annak,
hogy a magas költségek hatására a bölcsődét igénybevevők számára csökkeni fog, melynek
következményeként az intézmény nagyobb összegű állami támogatástól esne el.
Az intézmény folyamatos működésének fenntartása érdekében továbbra sem javasoljuk a
gondozási díj bevezetését. Ha a bölcsődében a gondozásért külön nem kívánnak személyi
térítési díjat megállapítani, az intézményi térítési díj összegét nullában kell meghatározni és
írásban dokumentálni. Javaslom, hogy az ÖR. 11. §. (2) bekezdése ne változzon a 2013-as
évhez képest.
Melléklet
A nyersanyagnorma emelés miatt az ÖR. 1. mellékletének a módosítása szükséges, mivel ez
az alapja az intézményben fizetendő térítési díj kiszámításának.
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Előzetes hatásvizsgálat
1. A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
Tiszaföldvár Város területén a közétkeztetést illetve a gyermekétkeztetést az Elamen
Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
(továbbiakban: KLIK) biztosítja a fenntartásában működő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és
Gyermekotthonban. A szolgáltatókkal kötött megállapodás alapján a szolgáltatók javaslatot
tesznek minden évre vonatkozóan a február 1. napjától alkalmazandó új étkezési
nyersanyagnormákra, illetve ÁFA-s eladási árakra vonatkozóan.
Az Elamen Zrt. 2014. évre nem tervezett áremelést, vonatkozásukban csak a kollégisták
esetében pluszként meghatározott tízórainak a nyersanyagárát kellett beépíteni. A KLIKK
által nyújtott gyermekétkeztetés vonatkozásában a megváltozott személyi és tárgyi feltételek
miatt új nyersanyagnormák kerültek meghatározásra, így szükséges az intézményi térítési
díjak felülvizsgálata. A felülvizsgálat következtében egyes étkezési típusok ára csökkent.
A Városi Bölcsőde alaptevékenységéhez kapcsolódóan Gyermekek napközbeni ellátásához
kapcsolódó egyéb szolgáltatásként az „Időszakos gyermek-felügyelet” szolgáltatást biztosít.
E szolgáltatás óradíjának számítási alapja 1 fő kisgyermeknevelő óradíja, melyet a jelenlegi
garantált bérminimum alapján került kiszámításra. A garantált bérminimum emelkedése miatt
az időszakos gyermekfelügyelet díjának emelése indokolt. E szolgáltatás igénybe vétele
esetén az intézmény külön bevételre tehet szert.
Az intézményvezető által elvégzett előzetes számítások alapján a gondozási díj összege napi
1600,-Ft-ot tesz ki, melynek megfizetése a napi 527,-Ft-os étkeztetési díj mellett nagy terhet
róna a családokra, még ha figyelembe vételre kerül a Gyvt. 150. § (3) bekezdés b) pontjában
meghatározott az a feltétel is, hogy a személyi térítési díj nem haladhatja meg a család
esetében a jövedelmének 25 %-át. Fennáll a veszélye annak, hogy a magas költségek hatására
a bölcsődét igénybevevők számára csökkeni fog, melynek következményeként az intézmény
nagyobb összegű állami támogatástól esne el. Célszerű tehát a gondozási díj bevezetésétől
eltekintetni, figyelemmel a nagyobb összegű állami támogatás lehetséges elvesztése miatt.
2. A rendelet-tervezet környezeti és egészségi következményei
A rendelettervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
3. A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása
Jelen rendelet-tervezettel az adminisztratív terhek nem nőnek, mivel azokat nem érinti.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A nyersanyagnorma változása miatt szükséges az intézményi térítési díjak módosítása, hiszen
a mindenkori nyersanyagnorma az egyik alapja az intézményi térítési díjnak.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek jelenleg rendelkezésre állnak.
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Tiszaföldvár Város Polgármestere
5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.
Tel: 56/470-017., Fax: 56/470-001.
Előterjesztés
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 05. napján
tartandó ülésére a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2013. (VIII.02.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 151. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat az általa
fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által
fenntartott nevelési-oktatási intézményben a gyermekek és tanulók számára az óvodai
nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két
további étkezést. Ha a települési önkormányzat biztosítja a közigazgatási területén az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott kollégiumban az étkezést a fent említett
étkezésen kívül további étkezést is kell biztosítania a tanulók részére. A tiszaföldváron
működő két kollégium vonatkozásában az intézmények vezetőinek javaslata alapján plusz
étkezésként a tízórai kerül bevezetésre.
Ha a gyermekétkezetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a
települési önkormányzat állapítja meg.
A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: ÖR) 1. melléklet tartalmazza a nevelési-oktatási intézményekben személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni
ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjak megállapítását.
Tiszaföldvár Város területén a közétkeztetést illetve a gyermekétkeztetést az Elamen
Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. - Budapest, Soroksári út 98. – (továbbiakban: Szolgáltató)
illetve 2013. szeptember 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban:
KLIK) biztosítja a fenntartásába működő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és
Gyermekotthonban (továbbiakban: Révay György intézmény). A Szolgáltatóval kötött
megállapodás alapján a Szolgáltató javaslatot tesz minden évre vonatkozóan a február 1.
napjától alkalmazandó új étkezési nyersanyagnormákra, illetve ÁFA-s eladási árakra
vonatkozóan. A KLIKK által nyújtott gyermekétkeztetés vonatkozásában is szükséges az
intézményi térítési díjak, ennek függvényében a nyersanyagnormák felülvizsgálata.
A nyersanyagnorma tervezett változása illetve a kollégisták esetében a pluszétkezés
bevezetése miatt szükséges az ÖR mellékletének módosítása, hiszen a Gyvt. 151. § (3)
bekezdése alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A gyermekétkeztetés személyi
térítési díját az intézményvezető az élelmezés nyersanyagköltségének egy állátottra jutó napi
összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának,
valamint a normatív kedvezmények figyelembevételével állapítja meg.
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Bölcsőde esetében a fenntartók részére a Gyvt. 147. §. (2) bekezdése, illetve 148. § (2)
bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra is
megállapíthat gondozási díjat. A Bölcsőde vonatkozásában gondozási díj megállapítását
továbbra sem tervezzük, azonban a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 9. § (2) bekezdése alapján ha a bölcsődében a gondozásért külön nem kívánnak
személyi térítési díjat megállapítani, a fenntartónak az intézményi térítési díj összegét
nullában kell meghatározni és írásban dokumentálni. Az intézményvezető által elkészített
javaslat – melyet előterjesztésemhez mellékelek - részletes indokolást tartalmaz a gondozási
díj vonatkozásában. Javaslom, hogy a gondozásért a továbbiakban sem kerüljön külön
személyi térítési díj megállapításra.
A Városi Bölcsőde alaptevékenységéhez kapcsolódóan Gyermekek napközbeni ellátásához
kapcsolódó egyéb szolgáltatásként az „Időszakos gyermek-felügyelet” szolgáltatást biztosít.
A külön szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni. E szolgáltatás esetén az Intézményvezető
javaslatának figyelembe véve 2014. évre vonatkozóan emelést javasolok az előző évi
óradíjhoz képest.
Kérem, hogy az előterjesztésemet megvitatni, és elfogadni szíveskedjenek!
Tiszaföldvár, 2014. január 29.

Hegedűs István s.k.
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38/2014.(XII.19).

Általános indokolás
a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete
módosításáról szóló 38/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelethez

A Gyvt. 151. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában
és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelésioktatási intézményben a gyermekek és tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az
iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést. Ha a
gyermekétkezetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a
települési önkormányzat állapítja meg.
Az önkormányzati rendelet 1. melléklete tartalmazza a nevelési –oktatási intézményekben
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek
napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjak megállapítását.
A nyersanyagnorma tervezett emelése miatt szükséges az ÖR mellékletének módosítása,
hiszen a Gyvt. 151. § (3) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának
alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
A
gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető az élelmezés
nyersanyagköltségének egy állátottra jutó napi összeg általános forgalmi adóval növelt
összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a normatív kedvezmények
figyelembevételével állapítja meg.

Részletes indokolás
a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete
módosításáról szóló 38/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati rendelet melléklete tartalmazza a nevelési –oktatási intézményekben illetve
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek
napközbeni ellátás keretében biztosított étkezésrét fizetendő térítési díjak megállapítását.

Melléklet
A nyersanyagnorma emelés miatt az önkormányzati rendelet 1. mellékletének a módosítása
szükséges, mivel ez az alapja az intézményben fizetendő térítési díj kiszámításának.
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Előzetes hatásvizsgálat
a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 38/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelettervezethez

1. A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

Tiszaföldvár Város területén a közétkeztetést illetve a gyermekétkeztetést a Szolgáltató illetve a
KLIK biztosítja a fenntartásába működő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda,
Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és
Gyermekotthonban. A szolgáltatókkal kötött megállapodás alapján a szolgáltatók javaslatot tesznek
minden évre vonatkozóan az alkalmazandó nyersanyagnormák és a rezsiköltség vonatkozásában. A
nyersanyagnormák tervezett módosítását kizárólag a rendelet előírásainak való megfelelés indokolja.
A nyersanyagnorma alapja a térítési díjnak, így azt az önkormányzati rendeletben is szükséges
szabályozni.

2. A rendelet-tervezet környezeti és egészségi következményei
2015. január 1. napjától kell a rendelet előírásait a közétkeztetésben alkalmazni. A táplálkozásegészségügyi előírások betartatása hatással van az ellátást igénybe vevők egészségi állapotára. A
biztosított élelmezési normák lehetőséget adnak a rendelt teljeskörű betartására.
A rendelettervezetnek káros környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása
Jelen rendelet-tervezettel az adminisztratív terhek nem nőnek, mivel azokat nem érinti.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A szolgáltatókkal kötött szerződés alapján minden évben javaslatot tesznek a nyersanyagnorma
meghatározására. A nyersanyagnorma változása miatt szükséges az intézményi térítési díjak
módosítása, hiszen a mindenkori nyersanyagnorma az egyik alapja az intézményi térítési díjnak.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek jelenleg rendelkezésre állnak.
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Tiszaföldvár Város Polgármestere
5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.
Tel: 56/470-017., Fax: 56/470-001.
Előterjesztés
Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18. napján
tartandó ülésére a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2013. (VIII.02.)
önkormányzati rendelt módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 151. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat az általa
fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által
fenntartott nevelési-oktatási intézményben a gyermekek és tanulók számára az óvodai
nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két
további étkezést. Ha a települési önkormányzat biztosítja a közigazgatási területén az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott kollégiumban az étkezést a fent említett
étkezésen kívül további étkezést is kell biztosítania a tanulók részére.
Ha a gyermekétkezetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a
települési önkormányzat állapítja meg.
A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: önkormányzati rendelet 1. melléklet tartalmazza a nevelési-oktatási
intézményekben személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében
biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjak
megállapítását.
Tiszaföldvár Város területén a közétkeztetést illetve a gyermekétkeztetést az Elamen
Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt.-vel - Budapest, Soroksári út 98. – (továbbiakban:
Szolgáltató) illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLIK)
biztosítja a fenntartásába működő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda,
Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium
és Gyermekotthonban (továbbiakban: Révay György intézmény).
A Szolgáltató kérelmet nyújtott be miszerint a nyersanyagnorma emelését 2015. január 1-től
szeretné kérelmezni, mivel a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról
szóló 37/2014. (IV.30.)EMMI rendelet (továbbiakban: rendelet) előírásait 2015. január 1.
napjától kell a közétkeztetésben alkalmazni. Az emelés kizárólag a nyersanyagnormákra
vonatkozik. Ennek függvényében a KLIKK által nyújtott gyermekétkeztetés vonatkozásában
is szükséges az intézményi térítési díjak, ennek függvényében a nyersanyagnormák
felülvizsgálata. A KLIKK a nyersanyagnormákon nem kíván változtatni, azonban a rezsi
költségeket emelni kívánja
Gyvt. 151. § (3) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az
élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A gyermekétkeztetés
személyi térítési díját az intézményvezető az élelmezés nyersanyagköltségének egy állátottra

47 / 55

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem
helyi szabályairól

jutó napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések
számának, valamint a normatív kedvezmények figyelembevételével állapítja meg.

A Képviselő-testület a nyersanyagnormákra vonatkozóan meghozta döntését, így azt az
önkormányzati rendeleten is át kell vezetni.

Kérem, hogy az előterjesztésemet megvitatni, és elfogadni szíveskedjenek!

Tiszaföldvár, 2014. december 09.

Hegedűs István s.k.
polgármester
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3/2015.(II.13.)

Általános indokolás

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 146. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért
valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
A fenntartó állapítja meg az intézmények térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és a
központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 9. § (2) bekezdése alapján, ha a
bölcsődében a gondozásért külön nem kívánnak személyi térítési díjat megállapítani, a
fenntartónak az intézményi térítési díj összegét nullában kell meghatározni és írásban
dokumentálni. Fentiekre tekintettel 2015. évre vonatkozóan felülvizsgálatra került a
gondozási díj összegének meghatározása.
A Városi Bölcsőde alaptevékenységéhez kapcsolódóan Gyermekek napközbeni ellátásához
kapcsolódó egyéb szolgáltatásként az „Időszakos gyermek-felügyelet” szolgáltatást biztosít.
A külön szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni. E szolgáltatás esetén az Intézményvezető
javaslatának figyelembe vételével került 2015. évre vonatkozóan az óradíj meghatározása.

Részletes indokolás
1-2. §-hoz
Az Egyesített Szociális Intézmény és a Városi Bölcsőde nevében korábban történt változás
került az ÖR-ben az aktuális hivatkozási helyeken átvezetésre.
3. §-hoz
Az ÖR. 3. §-a tartalmazza a Városi Bölcsőde alaptevékenységéhez kapcsolódóan egyéb
szolgáltatásként biztosított „Időszakos gyermek-felügyelet” óradíját. E szolgáltatás esetén az
Intézményvezető javaslatának figyelembe vételével 1 fő kisgyermeknevelő jelenlegi garantált
bérminimum szociális ágazati pótlékkal növelt összege alapján került kiszámításra, így a
javasolt időszakos gyermekfelügyelet díja: 782,-Ft+ÁFA/óra.
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Előzetes hatásvizsgálat
1. A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A bölcsődei ellátást igénybevevő szülők nagy részes minimálbér körüli jövedelemmel
rendelkezik. A gondozási díj megfizetését az étkezési díj kifizetése után már nem lennének
képesek. A magas költségek hatására a bölcsődei ellátást igénybe vevők száma jelentősen
csökkenne, aminek hatására az intézmény nagyobb összegű normatív támogatástól esne el.

2. A rendelet-tervezet környezeti és egészségi következményei

A rendelettervezetnek káros környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása
Jelen rendelet-tervezettel az adminisztratív terhek nem nőnek, mivel azokat nem érinti.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következménye oly módon határozható meg, hogy az önkormányzatnak a Gyvt-ben lévő
felhatalmazása alapján fennáll a végrehajtási szabályok tekintetében a jogalkotási
kötelezettsége.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek jelenleg rendelkezésre állnak.
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Tiszaföldvár Város Polgármestere
5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.
Tel: 56/470-017., Fax: 56/470-001.
Előterjesztés
Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12. napján tartandó
ülésére a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelt
módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt.) 146. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért valamint a gyermekétkeztetésért
térítési díjat kell fizetni.
A fenntartó állapítja meg az intézmények térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és a központi
költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.
A Gyvt. 147. §. (2) bekezdése a fenntartó részére lehetőséget biztosít arra vonatkozóan, hogy a
bölcsődei ellátás keretében a gyermek gondozásra, nevelésére, nappali felügyeletére és vele történő
foglalkozásra (továbbiakban együtt: gondozására.) is megállapíthat gondozási díjat.
A Bölcsőde esetében a gyermek gondozására számított intézményi térítési díj az élelmezés
nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás
összegének különbözete. Az élelmezés nyersanyagköltségének meghatározásakor az általános
forgalmi adóval növelt összeget kell figyelembe venni.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 9. § (2) bekezdése alapján ha a bölcsődében a gondozásért külön
nem kívánnak személyi térítési díjat megállapítani, a fenntartónak az intézményi térítési díj összegét
nullában kell meghatározni és írásban dokumentálni.
A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: ÖR) 11. § (2) bekezdésében kerül korábban meghatározásra, hogy a bölcsődei
gondozás intézményi térítési díja 0.-Ft. Az intézményvezető által elkészített javaslat – melyet
előterjesztésemhez mellékelek - részletes indokolást tartalmaz a gondozási díj vonatkozásában.
Javaslom, hogy a gondozásért a továbbiakban sem kerüljön külön személyi térítési díj megállapításra.,
így az ÖR gondozási díjra vonatkozó rendelkezését nem kell módosítani, amennyiben ez évre
vonatkozóan továbbra is 0.-Ft-ban kerül meghatározásra a gyermekek után a gondozási díj.
A Városi Bölcsőde alaptevékenységéhez kapcsolódóan gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó
egyéb szolgáltatásként az „Időszakos gyermek-felügyelet” szolgáltatást biztosít.
A külön
szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni. E szolgáltatás esetén az Intézményvezető javaslatának
figyelembe véve 2015. évre vonatkozóan emelést javasolok az előző évi óradíjhoz képest. E
szolgáltatás 1 fő kisgyermeknevelő óradíja, amelyet a jelenlegi garantált bérminimum szociális ágazati
pótlékkal növelt összege alapján került kiszámításra
Kérem, hogy az előterjesztésemet megvitatni, és elfogadni szíveskedjenek!
Tiszaföldvár, 2015. február 4.
Hegedűs István s.k.

polgármester
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2/2016.(II.01.)

Általános indokolás
a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 2/2016.(II.01.) önkormányzati rendelethez
A Gyvt. 151.§ (2f) bekezdése alapján ha a gyermekétkezetést a települési önkormányzat
biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.
Az önkormányzati rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a nevelési –oktatási
intézményekben személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében
biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjak
megállapítását.
A diétás és gluténmentes étkezés intézményi nyersanyagnormájának megállapítása miatt
szükséges az ÖR mellékletének módosítása, hiszen a Gyvt. 151. § (3) bekezdése alapján a
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy
ellátottra jutó napi összege. A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető
az élelmezés nyersanyagköltségének egy állátottra jutó napi összeg általános forgalmi adóval
növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a normatív
kedvezmények figyelembevételével állapítja meg.
A Gyvt. módosításából adódóan az ÖR-ben meghatározott – gyermekek részére biztosított
ellátások – struktúrában a gyermekétkeztetést át kell vezetni, mivel az természetbeni ellátás
lett. Rendelkezni kell továbbá a gyermekjóléti szolgálat szervezeti változás miatt
bekövetkezett névváltozásáról is.
Részletes indokolás
a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete
módosításáról szóló 2/2016.(II.01.) önkormányzati rendelethez

A Gyvt 2016. január 1. napjától hatályos módosítása alapján a gyermekétkeztetés a
gyermekvédelmi rendszerben természetbeni ellátási formaként került meghatározásra, így azt
a helyi rendeletünkben is át kell vezetni. Az Ör. másik módosítása a Gyvt. azon szabályainak
való megfeleltetést jelenti miszerint a gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy
szolgáltató keretében működtethető. A szervezeti struktúra miatti változást is meg kell
jeleníteni.
Az önkormányzati rendelet melléklete tartalmazza a nevelési –oktatási intézményekben illetve
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek
napközbeni ellátás keretében biztosított étkezésrét fizetendő térítési díjak megállapítását.
Melléklet
A diétás és gluténmentes nyersanyagnorma meghatározása miatt az önkormányzati rendelet 1.
mellékletének a módosítása szükséges, mivel ez az alapja az intézményben fizetendő térítési
díj kiszámításának.
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Előzetes hatásvizsgálat
a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 2/2016.(II.01.) önkormányzati rendelettervezethez
1. A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

Tiszaföldvár Város területén a közétkeztetést illetve a gyermekétkeztetést a Szolgáltató
illetve a KLIK biztosítja a fenntartásába működő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay
György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény és Kollégiumban. A szolgáltatókkal kötött megállapodás alapján a szolgáltatók
javaslatot tesznek minden évre vonatkozóan az alkalmazandó nyersanyagnormák és a
rezsiköltség vonatkozásában. 2016. év vonatkozásában az intézményi térítési díj módosítását
kizárólag a diétás és a gluténmentes étkezések nyersanyag normájának meghatározása miatt
szükséges módosítani. A Városi Bölcsőde Tiszaföldvár vonatkozásában az intézményvezető
javaslatát figyelembe véve nem kerül sor ez évben sem a gondozási díj bevezetésre tekintettel
a szolgáltatás igénybe vevők jövedelmi helyzetére. Az időszakos gyermekfelügyelet
óradíjának módosítását nem javasolja az intézményvezető, mivel arra az elmúlt évben sem
volt igény. Az óradíj emelése még inkább gátolná a szolgáltatás igénybe vételét.

2. A rendelet-tervezet környezeti és egészségi következményei

A rendelettervezetnek káros környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. A
közétkeztetésre vonatkozó szabályok betartása minden korosztály számára lehetővé teszi az
egészséges étkeztetés biztosítását.

3. A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása
Jelen rendelet-tervezettel az adminisztratív terhek nem nőnek, mivel azokat nem érinti.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A szolgáltatókkal kötött szerződés alapján minden évben javaslatot tesznek a
nyersanyagnorma meghatározására. A nyersanyagnorma (diétás és gluténmentes ) változása
miatt szükséges az intézményi térítési díjak módosítása, hiszen a mindenkori
nyersanyagnorma az egyik alapja az intézményi térítési díjnak.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek jelenleg rendelkezésre állnak.
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Tiszaföldvár Város Polgármestere
5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.
Tel: 56/470-017., Fax: 56/470-001.
Előterjesztés
Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28. napján
tartandó ülésére a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2013. (VIII.02.)
önkormányzati rendelt módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.)
2016. január 1. napjától hatályos módosítása alapján a
gyermekétkeztetés beépült a gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások közé, mint
olyan természetbeni ellátás, amely egyre nagyobb szerepet kap, tekintettel az ingyenes
bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztésére, a nevelésbe vett gyermekek ingyenes
gyermekétkeztetésének biztosítására.
A Gyvt. 21/A. §-a alapján a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére az ellátási
napokon a reggeli főétkezést, a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában
két kisétkezést, a gyermekek és a tanulók számra az óvodai nevelési napokon, valamint az
iskolai tanítási napokon az óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a
déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést kell biztosítani.
Ha a települési önkormányzat biztosítja a közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által
fenntartott kollégiumban elhelyezett gyermekek részére tanítási napokon reggeli és vacsora
főétkezést, tanítási napokon kívül a reggeli, ebéd és vacsora főétkezéseket, valamint a tízórai
és uzsonna kisétkezéseket kell biztosítani.
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének
egy ellátottra jutó napi összege. Amennyiben a gyermekétkeztetést az önkormányzat vásárolt
szolgáltatás útján biztosítja, az intézményi térítési díj megállapítása érdekében az étkeztetést
biztosító szolgáltató köteles elkülönítetten kimutatni a gyermekétkeztetéssel összefüggésben
felmerülő nyersanyagköltséget.

A Gyvt. 151.§ (2f) bekezdése alapján ha a gyermekétkezetést a települési önkormányzat
biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.
A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: önkormányzati rendelet) 1. melléklet tartalmazza a nevelési-oktatási
intézményekben személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében
biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjak
megállapítását.
Tiszaföldvár Város területén a közétkeztetést illetve a gyermekétkeztetést az Elamen
Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt.- Budapest, Soroksári út 98. – (továbbiakban: Szolgáltató)
illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLIK) biztosítja a
fenntartásába működő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános
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Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégiumban
(továbbiakban: Révay György intézmény).
A Szolgáltatóval és a Révay György intézménnyel történt egyeztetések eredményeképpen
emelés nem történt csak a Szolgáltató vonatkozásában kell az intézményi térítési díjakat
módosítani, tekintettel arra, hogy külön fel kell tüntetni a diétás és ezen belül a gluténmentes
étkezés költségeit, mivel azok előállításának költsége eltér a normál étkezés költségétől. Ezzel
is eleget teszünk a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló
37/2014. (IV.30.)EMMI rendeletben foglalt előírásoknak.
Gyvt. 151. § (3) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az
élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A gyermekétkeztetés
személyi térítési díját az intézményvezető az élelmezés nyersanyagköltségének egy állátottra
jutó napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések
számának, valamint a normatív kedvezmények figyelembevételével állapítja meg.
A Képviselő-testület a nyersanyagnormákra vonatkozóan meghozta döntését, így azt az
önkormányzati rendeleten is át kell vezetni.
A Gyvt. 146. § (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek átmeneti
gondozásért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyerekvédelmi szakellátás keretében
biztosított utógondozói ellátásért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
A Gyvt. 147. § (1) bekezdése alapján a fenntartó állapítja meg az intézményi térítési díjakat,
ami – a gyermekétkeztetés kivételével – a szolgáltatási önköltség és a központi
költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. A bölcsőde esetében az
intézményi térítési díjat külön kell meghatározni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali
felügyeletére és a vele történő foglalkozásra, valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. A
szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján április elsejéig kell
megállapítani. A szolgáltatási önköltség évente egy alkalommal korrigálható, ha azt a
tárgyidőszaki folyamatok indokolják.
A Városi Bölcsőde Tiszaföldvár esetében az intézmény vezetője a gondozási díj illetve az
időszakos gyermekfelügyelet vonatkozásában megtette javaslatát, amit az előterjesztésemhez
mellékelek!
Az önkormányzati rendeleten a Gyvt. azon módosításából adódó változásokat is át kell
vezetni, amely a gyermekétkeztetést a természetbeni ellátási formák közé sorolja át, illetve a
gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás egy szervezeti egységben történő működtetésével
kapcsolatos.
Kérem, hogy az előterjesztésemet megvitatni, és elfogadni szíveskedjenek!
Tiszaföldvár, 2016. január 18.
Hegedűs István s.k.
polgármester
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