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Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 146. § (1) bekezdése értelmében, ha e törvény másként nem
rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított
gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért
térítési díjat kell fizetni. A Gyvt. 147. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a fenntartó
megállapítja a 146. § (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, ami a
szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás
különbözete. Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is
szolgáltatásonként (ellátásonként) kell meghatározni, a közös költségelemek
szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával.
A Gyvt. 151. §-ában foglaltak szerint a gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni az
általános és középiskolai diákotthonban, kollégiumban, az általános iskolai, továbbá – ha
külön jogszabály másképpen nem rendelkezik – középfokú iskolai menzai ellátás keretében, a
fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben. 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 nevelésioktatási 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. Ha a gyermekétkeztetést a települési
önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja
meg. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyag
költségének egy ellátottra jutó napi összege.
Előzőek értelmében Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem
helyi rendszeréről szóló 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletét ki kell terjeszteni az

1

állami fenntartású, de az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetés térítési díjaival,
illetve a már meglévő díjak szinte mindegyikének módosítása is indokolt.
A Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde a bölcsődei ellátás vonatkozásában nem kérte a
térítési díj emelését (itt a tavalyi év során jelentős emelés történt), míg az óvodai ellátásban
körülbelül 10 %-os emelést kért. Szintén körülbelül 10 %-ban javasolt emelni az általános
iskolai menzát és napközit a Dr. Hepp Ferenc Intézményben. Az emelés indoka, hogy az
emelkedő nyersanyagárak miatt a jelenleg érvényes normából lehetetlen megoldani, hogy az
életkori sajátosságoknak megfelelő tápértékű ételt állítsanak elő. Megemlítendő, hogy a
nyersanyagnormából nem napi, hanem éves szinten kell kijönni.
A Tisza Kálmán Közoktatási Intézményben az intézmény által eddig használt árak további
használatát javasoljuk. 2013. január hó 1-jén kötelezőszerűen, automatikusan átvettük az
intézmény gyermekétkeztetését, ahol az alkalmazott térítési díjaknál a folytonosság elve
érvényesült. Ezen árak, és a fenntartásunkban működő/működött intézmények térítési díjai
között olyan nagy a különbség, hogy a saját áraink ilyen szintű emelése hirtelen és
nagymértékű terhet róna a családokra. Összehasonlításképpen:
2012. évi nettó árak (Forint/nap)
Ellátási forma
Bölcsőde
Óvoda
Általános iskolai menza
Általános iskolai napközi
Vendég ebéd

Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény

Önkormányzati fenntartású intézmények

--340
248
340
472

300
258
200
296
416

A Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény vonatkozásában jelenleg azért nem tervezzük a
térítési díj csökkentését, mert a bevételek beszedése - lévén a tanulók jelentős része nem
Békésen lakik - postai csekken történik, amely folyamat nehézkes, a közel három hónap
tapasztalatai alapján jelentős a hátralék is. Az év során azonban megpróbáljuk az árak
egységesítését.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 13/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete értelmében az előterjesztés szöveges
indokolása rendeletmódosításkor, tartalmi változás esetén tartalmazza a rendeletnek a
módosítás előtti, illetve a módosítás utáni szövegét is.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletének jelenleg hatályos 12. § (1) és (3)
bekezdései értelmében (1) A gyermekek napközbeni ellátását Békés Város Önkormányzata az
általa fenntartott bölcsődékben, óvodákban, valamint általános iskolákban biztosítja. (3)
Békés Város Önkormányzata a személyes gondoskodás keretében biztosított gyermekjóléti
alapellátások naponként fizetendő nettó intézményi térítési díját a következők szerint
határozza meg:
a) Bölcsődei ellátás
300,- Ft,
b) Óvodai napközis ellátás
258,- Ft,
c) Általános iskolai menzai ellátás
200,- Ft,
d) Általános iskolai napközis ellátás
296,- Ft.
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Helyébe a következő rendelkezés lép:
12. §
(1) A gyermekek napközbeni ellátását Békés Város Önkormányzata az általa fenntartott
bölcsődékben és óvodákban, a gyermekétkeztetést – előző intézményeken kívül - Békés város
közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési
oktatási intézményben biztosítja.
(3) Békés Város Önkormányzata az (1) bekezdésben felsorolt intézményekben a naponként
fizetendő nettó intézményi térítési díjat a következők szerint határozza meg:
a) Bölcsődei ellátás
300,- Ft,
b) Óvodai napközis ellátás
284,- Ft,
c) Óvodai napközis ellátás (Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény)
340,- Ft,
d) Általános iskolai menzai ellátás
220,- Ft,
e) Általános iskolai menzai ellátás (Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény) 248,- Ft,
f) Általános iskolai napközis ellátás
323,- Ft,
g) Általános iskolai napközis ellátás (Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény) 340,- Ft.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit, melynek eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi
önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi és gazdasági hatása a szülőre háruló nagyobb anyagi
teher, de pozitívumként említhető az étel életkorhoz igazodó minőségi javulása. A rendelet
módosítása sem környezeti sem egészségügyi hatást nem von maga után. A tervezett
önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló többlethatása nincs. A
jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek az
eddigiek szerint adottak.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez mellékelt rendelettervezetet
szíveskedjen elfogadni.
Határidő:

intézkedésre azonnal

Felelős:

Izsó Gábor polgármester

Békés, 2013. március 20.
Izsó Gábor
polgármester

Jogi ellenjegyző
Pénzügyi ellenjegyző
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
…/……. (…. ….)
önkormányzati rendelete
A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL
szóló 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(TERVEZET)
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1), (2) és (5) bekezdéseiben, a 20/C. § (4)
bekezdésében, a 21. § (1) bekezdésében, a 29. § (1)-(2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében, a
151. § (2a) bekezdésében valamint a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában továbbá a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. § (3) bekezdésében és a 94. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„12. § (1) A gyermekek napközbeni ellátását Békés Város Önkormányzata az általa fenntartott
bölcsődékben és óvodákban, a gyermekétkeztetést - előző intézményeken kívül - Békés város
közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási
intézményben biztosítja.”
2. § A Rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (3) Békés Város Önkormányzata az (1) bekezdésben felsorolt intézményekben a naponként
fizetendő nettó intézményi térítési díjat a következők szerint határozza meg:
a) Bölcsődei ellátás
300,- Ft,
b) Óvodai napközis ellátás
284,- Ft,
c) Óvodai napközis ellátás (Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény)
340,- Ft,
d) Általános iskolai menzai ellátás
220,- Ft,
e) Általános iskolai menzai ellátás (Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény)
248,- Ft,
f) Általános iskolai napközis ellátás
323,- Ft,
g) Általános iskolai napközis ellátás (Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény)
340,- Ft.”
3. § E rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba, és hatályát veszti a hatálybalépését követő napon.
Békés, 2013. március 28.
Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:
2013. március hó…. napján.
Tárnok Lászlóné
jegyző
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