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Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelete2
a gyermekvédelem helyi szabályairól

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (1) és
(2) bekezdésében, 35. § (1) bekezdésében, 131. § (1) 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:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4.§-ában meghatározott, Tiszaföldvár
közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező
személyekre.

2. A gyermekek védelmének rendszere

2. § 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.
3. § (1) Pénzbeli és természetbeni ellátások:
a) gyermekétkeztetés,
b) tanulók helyi közlekedési támogatása.
(2) Személyes gondoskodást nyújtó ellátások:
a) gyermekjóléti szolgáltatás,
b) bölcsődei ellátás.
4. § (1) A gyermekétkeztetést Tiszaföldvár Város Önkormányzata az általa fenntartott
bölcsődében, óvodákban, a közigazgatási területén a Tankerületi Központ által fenntartott
köznevelési intézményekben és kollégiumokban szerződés alapján külön szolgáltatókkal
biztosítja.
(2) 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.
(3) A bölcsődei ellátással kapcsolatos feladatokat az önkormányzat által alapított és
működtetett Városi Bölcsőde Tiszaföldvár látja el.
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3. Tanulók helyi közlekedési támogatása
5. §3 (1) Az önkormányzat (2) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltételek fennállása
esetén pénzbeli helyi közlekedési támogatást nyújt a jogosult tanulók részére a helyi
közforgalmú autóbusz közlekedés igénybe vételéhez. A támogatás havi mértéke megegyezik
az autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatást ellátó szolgáltatóval kötött
közszolgáltatási szerződésben meghatározott kedvezményes bérlet mindenkori árával.
(2) A helyi közlekedési támogatásra jogosult az a tiszaföldvári köznevelési intézményben
tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.
(3) A jogosultságot a hatáskör gyakorlója a kérelem benyújtását követő hónap első napjától az
adott tanévet követő augusztus 31. napjáig, de legfeljebb a közlekedési szolgáltatás
működésének időtartamára állapítja meg.
(4) A pénzbeli helyi közlekedési támogatás iránti kérelmet az erre rendszeresített
formanyomtatványon - melyet a 3. melléklet tartalmaz - a Tiszaföldvári Polgármesteri
Hivatalnál kell benyújtani.
(5) A kérelmeket a nagykorú tanulók közvetlenül, a 18 éven aluli tanulók szüleik, törvényes
képviselőjük útján nyújthatják be.
(6) A támogatás a havi kedvezményes bérlet árának megfelelő összegben havonta a
tárgyhónap 5. napjáig a Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal házipénztárából kerül kifizetésre.
(7) A bejelentési kötelezettségre és a jövedelemszámításra a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 9-10. §-a
rendelkezései, a jövedelem és a család fogalmának meghatározására az Szt. 4. §-ában
meghatározott, ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.
(8) A tanulók helyi közlekedési támogatását meg kell szüntetni, ha a jogosultság
megállapításának alapjául szolgáló feltételek már nem állnak fenn. A megszűnés időpontja a
jogosultság megállapításának alapjául szolgáló feltételek megszűnése hónapjának utolsó
napja.
4. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások általános szabályai
6. § Az ellátás igénybevételének és megszűnésének eseteit, valamint módjait a Gyvt. 31. § és
37/A. § rendelkezési tartalmazzák.

5. A gyermekjóléti szolgáltatás

7. § 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.
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6. Bölcsőde
8. § (1) A bölcsődei ellátás igénybevételét az intézmény vezetőjének az intézkedése alapozza
meg.
(2) Az intézmény vezetője külön eljárás nélkül nem nyújt szolgáltatást.
(3) A bölcsőde alapfeladatán túl térítési díj ellenében külön szolgáltatásként időszakos
gyermekfelügyeletet biztosít. Egyéb gyermeknevelést segítő szolgáltatásként játék-,
eszközkölcsönzést nyújt.
7. Térítési díjak
9. § (1) A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja 0,- Ft/hó.
(2) A bölcsődei játék-, és eszközkölcsönzésért térítési díjat nem kell fizetni.
(3) Az időszakos bölcsődei gyermekfelügyelet díja: 782,-Ft/óra.
10. § (1) Az intézményi térítési díjakat az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A gyermekétkeztetés normatív kedvezményeit a Gyvt. 21/B. § (1)-(2) bekezdései
határozzák meg.
(3) E rendelet hatálya alá tartozó ellátásokért a tárgyhót megelőzően, az intézmények által
meghirdetett befizetési napokon kell a térítési díjat megfizetni.
(4) A személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díjat elengedi, csökkenteni, illetve
részletfizetést engedélyezni nem lehet.
8. Az érdekképviseleti fórum
11. § (1) A Városi Bölcsőde Tiszaföldvár érdekképviseleti fórumot (a 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.
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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 ellátja a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 2/C.
(3)-(4) bekezdéseiben meghatározott feladatokat.
9. Záró rendelkezések
12. § E rendelet 2018. január 1. napján hatályba.
13.§ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tiszaföldvár Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2013.
(VIII.02.) önkormányzati rendelete.
Tiszaföldvár, 2017. december 14.

Hegedűs István
polgármester jogkörében eljárva:

Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin s.k.
címzetes főjegyző

Erdős Hanna s.k.
alpolgármester

Egységes szerkezetbe foglalva a módosítást tartalmazó 13/2018. (XII.14.) önkormányzati
rendelettel 2019. január 1-i hatállyal.
Tiszaföldvár, 2018. december 14.

Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin s.k.
címzetes főjegyző
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1. melléklet a 24/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelethez4
1. Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az intézményekben (bölcsőde, óvodák,
általános iskolák, középiskola, kollégium) alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákat 2019.
január 1. napjától az alábbiakban állapítja meg:
2.
A

B

C

Sorszám

Intézmény

Nyersanyagnorma
(Ft/adag)

1.

BÖLCSŐDE (NORMÁL)

2.

71
Reggeli

3.

71
Tízórai

4.

255
Ebéd

5.

71
Uzsonna

6.

BÖLCSŐDE (DIÉTÁS)

7.

78
Reggeli

8.

78
Tízórai

9.

281
Ebéd

10.

78
Uzsonna

11.

BÖLCSŐDE (Gluténmentes)

12.

85
Reggeli

13.

85
Tízórai

14.

308
Ebéd

15.

85
Uzsonna

16.

ÓVODA (NORMÁL)

17.

92
Tízórai

18.

270
Ebéd

19.

75
Uzsonna

4

Módosította a 13/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2019. január 1-i hatállyal.

6 / 25

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelete a
gyermekvédelem helyi szabályairól
20.

ÓVODA(DIÉTÁS)

21.

101
Tízórai

22.

297
Ebéd

23.

83
Uzsonna

24.

ÓVODA(Gluténmentes)

25.

110
Tízórai

26.

323
Ebéd

27.

91
Uzsonna

28.

ÁLTALÁNOS ISKOLA (NORMÁL)

29.

119
Tízórai

30.

350
Ebéd

31.

93
Uzsonna

32.

ÁLTALÁNOS ISKOLA (DIÉTÁS)

33.

132
Tízórai

34.

386
Ebéd

35.

103
Uzsonna

36.

ÁLTALÁNOS ISKOLA (Gluténmentes)

37.

143
Tízórai

38.

420
Ebéd

39.

111
Uzsonna

40.

KÖZÉPISKOLA

41.

367
Ebéd (normál)

42.

404
Ebéd (diétás)

43.

440
Ebéd (gluténmentes)

44.

KOLLÉGIUM (NORMÁL)

45.

202
Reggeli
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46.

124
Tízórai

47.

367
Ebéd

48.

124
Uzsonna

49.

272
Vacsora

50.

KOLLÉGIUM (DIÉTÁS)

51.

222
Reggeli

52.

137
Tízórai

53.

404
Ebéd

54.

137
Uzsonna

55.

299
Vacsora

56.

KOLLÉGIUM (Gluténmentes)

57.

242
Reggeli

58.

149
Tízórai

59.

440
Ebéd

60.

149
Uzsonna

61.

325
Vacsora

8 / 25

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelete a
gyermekvédelem helyi szabályairól

2. Révay György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola,
Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégiumban 2019. január 1. napjától
érvényes
nyersanyagnormákat az alábbiakban állapítja meg:
A

B

C

Sorszám

Intézmény

Nyersanyagnorma
(Ft/adag)

1.

Óvoda, Általános Iskola alsótagozat

2.

58
Tízórai

3.

255
Ebéd

4.

64
Uzsonna

5.

Általános Iskola felsőtagozat, Szakiskola

6.

60
Tízórai

7.

269
Ebéd

8.

67
Uzsonna

9.

KOLLÉGIUM

10.
11.

Reggeli

12.
13.

Tízórai

14.
15.

Ebéd

16.
17.

Óvoda, Általános Iskola
alsótagozat

89

Általános Iskola
felsőtagozat, Szakiskola

94

Óvoda Általános Iskola
alsótagozat

58

Általános Iskola
felsőtagozat, Szakiskola

60

Óvoda,Általános Iskola
alsótagozat

255

Általános Iskola
felsőtagozat, Szakiskola

269

Óvoda, Általános Iskola
alsótagozat

64
67

Uzsonna
Általános Iskola
felsőtagozat, szakiskola

18.
Vacsora
19.

Óvoda, Általános Iskola
alsótagozat
Általános Iskola
felsőtagozat, szakiskola
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2. melléklet a 24/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
Számítási melléklet
a Városi Bölcsőde Tiszaföldvár térítési díjainak megállapításához

1. Szolgáltatási Önköltség:
Intézményi költségvetés tervezett kiadásai 2017 évben: 28.328.000.- Ft
Tervezett teljesítmény mutató: 21 fő
Osztószám : 230
28.328.000.- Ft/21fő = 1.348.952.-Ft/év/gyermek
1.348.952/230= 5.865.-Ft/nap/gyermek

2. Élelmezési nyersanyagköltség ÁFA-val 2017. évben:
553.-Ft x 230= 127.190.-Ft/év/gyermek
553 Ft/nap/gyermek

3. Állami normatíva: 969.100.-Ft/év/ gyermek
969.100.-Ft/230 = 4.213.-Ft/nap/gyermek
2017. évi terv: 21 fő x 969.100.-Ft=20.351.100.-Ft

4. Rögzített intézményi térítési díj = Az önköltség és a normatív támogatás különbözete
5.865.-Ft – 4.213.-Ft = 1.652.-Ft/nap/gyermek

5. Gondozási díj számítása és maximuma = ÁFA-val növelt élelmezési nyersanyagköltséggel
csökkentett önköltség és a normatív támogatás különbözete
1.652.-Ft-553.-Ft = 1.099.-Ft/nap/gyermek

6. Étkezésért fizetendő térítési díj 2017. évben
nyersanyagnorma ÁFA-val növelt összege:
• Normál étrend: 435.-Ft+117,45.-Ft =552,45.-Ft

7. Időszakos gyermekfelügyelet óradíja 2017. évben= 1 fő kisgyermeknevelő bérének óradíja
161.000.-Ft x12 hó /2040 (éves munkaórák száma) = 947.-Ft/óra
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3. melléklet a 24/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelethez5
Kérelem
a tanulók helyi közlekedési támogatás igénylése tárgyában
1. Kérelmező adatai:
1.1. Kérelmező (törvényes képviselő) neve: _________________________________
1.2. Születési név:
___________________________________
1.3. Anyja neve:
___________________________________
1.4. Születési hely, idő:
___________________________________
1.5. Állampolgárság:
___________________________________
1.6. A kérelmező idegenrendészeti státusza
(nem magyar állampolgárság esetén):
□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
□ EU kék kártyával rendelkező, vagy
□ bevándorolt/letelepedett, vagy
□ menekült/oltalmazott/hontalan.
(a megfelelő aláhúzandó)
1.7. Lakóhely, tartózkodási hely:
_________________________________
2. Gyermek adatai:
2.1. Név:
_________________________________
2.2. Anyja neve:
_________________________________
2.3. Születési hely, idő:
_________________________________
2.4. Lakóhely:
_________________________________
2.5. Tartózkodási helye:
_________________________________
3. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozatok:
A tanulók helyi közlekedési támogatása elbírálásához az alábbi nyilatkozatot teszem:
(A kérelmező részéről)
3.1. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a család létszáma: ____fő.
3.2. A családomban az 1 főre jutó havi jövedelem nettó összege nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.
3.3. Tudomásul veszem, hogy 20__. évben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege:
_______ Ft.
4. Hozzájárulok személyes adataim és gyermekeim személyes adatainak kezeléséhez a helyi
közlekedési támogatás elbírálásával kapcsolatos eljárás során történő felhasználásához,
kezeléséhez.
A kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tiszaföldvár,____________________
_______________________
kérelmező aláírása

5

Módosította a 13/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet 3§-a 2019. január 1-i hatállyal.
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Tájékoztató a nyilatkozat kitöltéséhez
A jövedelemszámítás szabályai
1.

2.
2.1.
2.2

2.3

2.4

3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

A nyilatkozat megtételekor a család létszámánál figyelembe veendő személyek köre:
a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő családtagként kell
figyelembe venni az egy lakásban, együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók
közeli hozzátartozók köre:
házastársát vagy élettársát,
a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél
fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat folytató; huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező,
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti
gyermek, örökbefogadott gyermek, mostohagyermek és a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya
keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban nevelt
gyermek) tizennyolc éven aluli gyermeket,
korhatárra való tekintet nélkül tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi,
értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbefogadott, mostoha-, illetve nevelt
gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is
fennállt
a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe
fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a 2.2 vagy 2.3 alpontban
meghatározott feltételeknek megfelelő testvér
A nyilatkozat megtételekor figyelembe veendő jövedelem: a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint
meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték
(bevétel), ideértve az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, amely
után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások
tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény az egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni: Így
különösen:
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), nyugdíjszerű ellátások (például korhatár előtti ellátás),
a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások [különösen:
csecsemőgondozási díj (CSED), gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozást
segítő ellátás (GYES), gyermeknevelési támogatás (GYET), családi pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás],
önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szerv által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátások (különösen: foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
ápolási díj, időskorúak járadéka, álláskeresési támogatás),
egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó
jövedelem, kis összegű kifizetések stb.).
A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni.
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4.

5.
6.

7.
8.

Rendszeres jövedelem esetén a nyilatkozat benyújtását megelőző hónapban kapott
összeget, míg nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből
származó jövedelem esetén a nyilatkozat benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt
kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
A családtag által fizetett tartásdíj összegét jövedelemcsökkentő tényezőként kell
figyelembe venni.
Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1a) bekezdése
szerinti ellátásokat, így különösen , a rendkívüli települési támogatás, a
lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a
lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott
települési támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a
szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a
nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás,a
tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, a személyes
gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi
járadéka és a fogyatékossági támogatás, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön
törvény alapján biztosított juttatás, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő
munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő
munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli
keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára
létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a
továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke, a házi segítségnyújtás keretében
társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, az energiafelhasználáshoz nyújtott
támogatás, a szociális szövetkezet, valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet
öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja által a
szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi
jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, az életvitelszerűen lakott
ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű
jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog
ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül
az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges
lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor, az
elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a
kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában,
továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós
megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor, az Szjatv. 7. § (1)
bekezdés b)-z) pontja szerinti bevétel.
A nyilatkozat benyújtását megelőzően megszűnt jövedelmet figyelmen kívül kell
hagyni.
A családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem összegének kiszámítása: a család
összes havi nettó jövedelme [a 2. pont szerinti személyek 3. pont szerinti
jövedelmének együttes összege] csökkentve a fizetett gyermektartásdíj összegével,
majd osztva a jövedelemszámításnál figyelembe veendő személyek számával.
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Általános indokolás

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: 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 célja egy „merőben új struktúra” megteremtése.
E cél megvalósítása érdekében mind a Gyvt. mind a gyámhatóságokról, valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet szabályai az
elmúlt 20 évben számos alkalommal módosultak.
Tekintettel a magasabb szintű jogszabályok folyamatos változásaira, a jelenleg hatályos helyi
rendelet is számos jogszabály változáson esett át. Az áttekinthetőség és az eredményes
jogalkalmazás érdekében indokolttá vált a többször módosított rendelet hatályon kívül
helyezése, és új egységes rendelet megalkotása.
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. 151.§ (2f) bekezdése alapján ha a gyermekétkezetést a települési önkormányzat
biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.
Az új rendelet tervezet a Gyvt. adta helyi jogszabály alkotási felhatalmazások, a 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. §
A rendelet személyi hatálya kerül meghatározásra, figyelemmel az egyes speciális ellátási
formára (tanulók helyi közlekedési támogatása).
2. §-4. §
Ebben a szakaszban határoztuk meg a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli és
természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, illetve a
szolgáltatást nyújtó intézményeket.
5. §
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 az
adott tanév végéig kerül megállapításra. ezen szakaszban került meghatározásra: a kérelem
formája, az ügyfelek bejelentési kötelezettsége, a kifizetés módja.
6. §
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének és megszűnésének általános
szabályai kerültek meghatározásra.
7.§
A gyermekjóléti szolgáltatást biztosítását nyújtó intézmény került meghatározásra, mely
tevékenységét a Gyvt. 39-40. §-ai alapján végzi.
8. §
A bölcsődei ellátás igénybevételére vonatkozó szabályok kerültek meghatározásra.
9. §-10. §
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 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.
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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 gyermekétkeztetés térítési díjára vonatkozó általános szabályok kerültek meghatározásra.
A gyermekétkeztetés esetén fizetendő térítési díjakat a rendelet 1. számú melléklete
részletesen tartalmazza intézményi bontásban.

11. §
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.
12. §
Záró rendelkezés keretében hatályba léptető valamint hatályon kívül helyező rendelkezéseket
tartalmaz.
Mellékletek
1. melléklet a gyermekétkeztetés esetén fizetendő térítési díjakat tartalmazza intézményi
bontásban.
2. melléklet a Városi Bölcsőde intézményi térítési díjának számítási módszertanát
tartalmazza.
3. melléklet a tanulók pénzbeli közlekedési támogatás igénylése iránti kérelmet tartalmazza.
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Előzetes hatásvizsgálat

1. A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
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 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 tanulók helyi közlekedési támogatásra 2017.
évben 3.844.600,- 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. Környezeti és egészségi következményei:
A rendelettervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek3.
3. A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A módosítás okán szükséges a formanyomtatványt az ügyfelek számára megfelelő
mennyiségben biztosítani.
4. A jogszabály megalkotásának szükségességét, 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 jogszabályok tekintetében a jogalkotási
kötelezettsége, melynek elmaradása esetén az Önkormányzat mulasztásos jogszabálysértést
követne el.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
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Tiszaföldvár Város Polgármesterétől
5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.
Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001
ELŐTERJESZTÉS
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. december 14. napján
tartandó ülésére a Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
gyermekvédelem helyi szabályairól szóló_______/2017.(_______) önkormányzati rendelettervezetről
Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) célja, hogy a gyermek esélyegyenlőségének növelése érdekében
megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az állam, a helyi
önkormányzatok és a feladatra vállalkozó természetes és jogi személyek meghatározott
ellátásokkal és intézkedésekkel nyújtsanak segítséget a gyermek e törvényben foglalt jogainak
és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodjanak a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői
gondoskodás pótlásáról, valamint a fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.
E célok elérése érdekében a törvény meghatározza a gyermekek alapvető jogai
érvényesítésének garanciáit, a gyermekek védelmét biztosító, pénzben és természetben
nyújtott, valamint személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakellátások egyes formáit, a
jogosultság feltételeit, annak megállapítását, az ellátások finanszírozásának elveit és
intézményrendszerét, továbbá a gyermekvédelmi gondoskodás egyes formáit, fő szabályait és
a gyámügyi igazgatás szervezetét.
A törvény a gyermekek sajátos jogaira és érdekeire tekintettel a meglevő rendszert olyan
módon egészíti ki, hogy egyrészt különböző támogatások és szolgáltatások nyújtásával segíti
a családot a gyermek felnevelésében, másrészt megfelelő támogatások és szolgáltatások
nyújtásával védelmet biztosít a családból kiemelt gyermekek számára. Mindez a családok
megerősítését szolgáló területi gondozás szerepének, az önkormányzatok ellátásra irányuló
szolgáltató tevékenységének, valamint a társadalmi önszerveződések és egyéb állampolgári
kezdeményezések növekedését eredményezi.
A törvény alapelvként rögzíti, hogy a hatósági gyermekvédelmet minden esetben meg kell,
hogy előzze a valamennyi rászoruló gyermekre kiterjedő ellátórendszer működtetése,
amelynek igénybevétele önkéntes.
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi
szabályairól szóló 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR.),
szabályozza jelenleg a gyermekek és fiatal felnőttek helyi pénzbeli és természetbeni
ellátásának rendszerét.
Az ÖR. alkalmazásának tapasztalatait, illetve a megalkotásra felhatalmazást adó jogszabályok
változásait figyelemmel kísérve – a folyamatos aktualizálás biztosítása érdekében áttekintésre kerültek a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás lehetőségei.
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Tekintettel a magasabb szintű jogszabályok folyamatos változásaira, a jelenleg hatályos helyi
rendelet is számos változáson esett át. Az áttekinthetőség és az eredményes jogalkalmazás
érdekében indokolttá vált a többször módosított rendelet hatályon kívül helyezése, és új
egységes rendelet megalkotása.
Többek között aktualizálásra került a helyi közlekedési támogatás igényléséhez szüksége
kérelemnyomtatvány, illetve a rendelet mellékletei közé beépítésre került a Városi
Bölcsődében alkalmazandó intézményi térítési díjak meghatározásának módszertana, és
meghatározásra kerültek a 2018. január 1-től alkalmazandó nyersanyagnormák.
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.
Tiszaföldvár Város területén a közétkeztetést illetve a gyermekétkeztetést az Elamen
Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt.- Budapest, Soroksári út 98. – (a továbbiakban: Szolgáltató)
illetve a Tankerületi Központ Szolnok (a továbbiakban: Tankerület) biztosítja a fenntartásába
működő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégiumban (a továbbiakban: Révay
György intézmény). A Szolgáltató és a Tankerület benyújtotta a 2018. év vonatkozásában a
javaslatukat.
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.
Gyvt. 151. § (3) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az
élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A gyermekétkeztetés
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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 Városi Bölcsőde Tiszaföldvár esetében az intézmény vezetője a gondozási díj illetve az
időszakos gyermekfelügyelet vonatkozásában megtette javaslatát, amit az előterjesztésemhez
mellékelek!

Tiszaföldvár, 2017. december 6.

Hegedűs István s.k.
polgármester
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13/2018.(XII.14.)
Általános indokolás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésének 18. pontja rendelkezik arról, hogy a helyi közügyek, valamint a helyben
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat többek között a helyi
közösségi közlekedés biztosítása.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdése lehetőséget biztosít a települési önkormányzatnak
arra, hogy a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt
rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatást állapíthat meg.
A település nagy kiterjedése miatt a tanulók nagy távolságról járnak iskolába. Az iskolába
jutás megkönnyítését szolgálja a helyi közösségi közlekedés igénybevétele. Az önkormányzat
pénzbeli támogatást biztosít a tanulók részére szociális helyzetük alapján kedvezményes
bérlet vásárlásához.
A Tiszaföldváron a személyszállítási közszolgáltatást az N-R-A Busz Kft. (a továbbiakban:
szolgáltató) látja el. A szolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés alapján időközben
változott a kedvezményes bérlet ára, amely 750 Ft-ra csökkent.
A bérlet árának módosítását követően a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló
24/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ÖR) tanulók helyi közlekedési
támogatására vonatkozó rendelkezéseit is módosítani szükséges.
A módosítás érinti a támogatás havi összegének meghatározását, a jogosultsági időszakra
vonatkozó szabályozást, továbbá a kérelem nyomtatvány tartalmi elemeit.
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. 151.§ (2f) bekezdése alapján ha a gyermekétkezetést a települési önkormányzat
biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.
Tiszaföldvár Város területén a közétkeztetést illetve a gyermekétkeztetést az Elamen
Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt.- Budapest, Soroksári út 98. (a továbbiakban: Szolgáltató) –
illetve a Szolnoki Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerület) biztosítja a fenntartásába
működő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Szakiskola és
Kollégium. A Szolgáltató és a Tankerület benyújtotta a 2019. év vonatkozásában a
gyermekétkeztetés térítési díjára vonatkozó javaslatát.
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Részletes indokolás
1. §
A tanulók helyi közlekedési támogatásának igénylésével és megszüntetésével kapcsolatos
szabályok kerültek meghatározásra.
2. §
Az ÖR. 1. mellékletének módosításáról rendelkezik.
3.§
Az ÖR. 3. mellékletének módosítására vonatkozó előírást tartalmaz.
4. §
Hatályba léptető, folyamatban lévő ügyekre vonatkozó rendelkezést, valamint hatályon kívül
helyező rendelkezést tartalmaz.
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Előzetes hatásvizsgálat
1. A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A települési önkormányzat helyi közlekedési támogatásával lehetővé teszi, hogy a rászoruló
gyermekek meg tudják vásárolni a helyi közforgalmú autóbusz közlekedés igénybevételéhez
szükséges bérletet.
A gyermekek életkorának és a jogszabályi előírásoknak megfelelő gyermekétkeztetést
biztosítjuk a szolgáltatást igénybe vevő valamennyi ellátott számára. A gyermekétkeztetés
térítési díjai évente felülvizsgálatra kerülnek a gazdasági változások következtében.

2. Környezeti és egészségi következményei:
A rendelettervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
3. A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A módosítás okán szükséges a formanyomtatványt az ügyfelek számára megfelelő
mennyiségben biztosítani.
4. A jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
Az N-R-A Busz Kft-vel kötött személyszállítási közszolgáltatási szerződés módosításához
kapcsolódóan szükségessé vált a hatályos normaszöveg áttekintése és módosítása.
A közétkeztetést biztosító szolgáltatókkal kötött szolgáltatási szerződés alapján a
gyermekétkeztetés térítési díjai évente felülvizsgálatra kerülnek. A felülvizsgálat
eredményeképpen meghatározott térítési díj összegének az ÖR-ben történő átvezetése
szükséges.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
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Tiszaföldvár Város Polgármesterétől
5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.
Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001
ELŐTERJESZTÉS
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. december 13. napján
tartandó ülésére a Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 24/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a
továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján Önkormányzatunk a gyermekvédelem
helyi szabályairól szóló 24/2017.(XII.15.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: ÖR)
határozta meg a gyermekek és fiatal felnőttek helyi pénzbeli és természetbeni ellátásának
rendszerét.
A pénzbeli ellátások körében biztosítunk a tanulók részére a helyi közlekedési támogatás
igénybevételéhez szükséges helyi kedvezményes bérlet megvásárlásához támogatást.
A Tiszaföldváron a személyszállítási közszolgáltatást az N-R-A Busz Kft. (a továbbiakban:
szolgáltató) látja el. A szolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés alapján időközben
változott a kedvezményes bérlet ára, amely 750 Ft-ra csökkent.
A bérlet árának módosítását követően az ÖR tanulók helyi közlekedési támogatására
vonatkozó rendelkezéseit is módosítani szükséges.
A módosítás érinti a támogatás havi összegének meghatározását, illetve a jogosultsági
időszakra vonatkozó szabályozást.
A módosítás kapcsán aktualizálásra kerültek a tanulók helyi közlekedési támogatás igénylése
tárgyában benyújtandó kérelem tartalmi elmei.
Tiszaföldvár Város területén a közétkeztetést illetve a gyermekétkeztetést a Hungast csoport
tagja az Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt.- Budapest, Soroksári út 98. – (a
továbbiakban: Szolgáltató) illetve a Szolnoki Tankerületi Központ (a továbbiakban:
Tankerület) biztosítja a fenntartásába működő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola, Szakiskola és Kollégium (a továbbiakban: Révay György
intézmény). A Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján a Szolgáltató javaslatot tesz minden
évre vonatkozóan étkezési nyersanyagnormákra, illetve az áfá-s eladási árakra.
A Szolgáltató és a Tankerület benyújtotta a 2019. év vonatkozásában a javaslatát.
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
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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.
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.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy rendelet-tervezetet vitassa meg, és a rendelet módosítását
elfogadni szíveskedjen.

Tiszaföldvár, 2018. november 29.

Hegedűs István s.k.
polgármester
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