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Elıterjesztés  

Felsılajos Község  Önkormányzata Képviselı-testületének  
2012. március 26-i ülésére 

 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelmi 
támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló …./2012. (….) 
önkormányzati rendelet-tervezettel kapcsolatos elızetes egyetértés 
 
Ikt.sz: II/44/5/2012.    
 
 
Tisztelt Képviselı – testület! 

 

I.  A gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 
rendelet megalkotása  
A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) alapján a személyes gondoskodástó nyújtó ellátások általános szabályai 
és az ellátás igénybevételének módja az alábbiakban változtak.: 

A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXCI. törvény (továbbiakban: törvény) 145. §-a módosította többek között a 
Gyvt. 29. §-át, és egy új (3) bekezdéssel rendezte a rendeletalkotás jogát és kötelezettségét a 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások, azok igénybevétele, valamint a fizetendı térítési 
díjak vonatkozásában az önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén. A 
16/E. § beépítésével eljárási kötelezettséget és határidıt állapított meg. 

 
 A Gyvt. 29-30. §-ai rendelkeznek a fenntartó önkormányzat rendeletalkotási 
kötelezettségérıl, a személyes gondoskodás formái, igénybe vétele és a fizetendı térítési díj 
vonatkozásában.  
 A Gyvt. 29. §-a kiegészült a (3) bekezdéssel, mely szerint, ha önkormányzati társulás 
vagy többcélú kistérségi társulás nyújt gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást, akkor a 
társulási megállapodásban arra kijelölt települési önkormányzat – a társulási 
megállapodásban meghatározottak szerint – alkot rendeletet a nyújtott ellátásokról, azok 
igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról.  
 Fenti feladatok ellátásában a T. Képviselı-testület 2012. február 9-i ülésén fogadta el 
Társulási megállapodás módosítását.  Jelen elıterjesztés a hatályos gyermekvédelmi 
támogatásokról, valamint gyermekjóléti alapellátásokról szóló 18/2009. (XII.17.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról és az új rendelet megalkotásáról szól, amelyre a 
törvényalkotó 2012. április 1. napjáig ad lehetıséget. 
 A Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó 
Társulása társulási megállapodása alapján Lajosmizse Város és Felsılajos Község 
közigazgatási területére Lajosmizse Város Önkormányzata jogosult rendeletet alkotni azzal, 
hogy ahhoz Felsılajos Község Önkormányzatának elızetes egyetértése szükséges.  
 Jelen elıterjesztést Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2012. 
március 26-i ülésén tárgyalja. 
 A T. Képviselı-testület 2011. december 16-i ülésén fogadta el a 2012. január 1. napjától  
fizetendı gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait, amelyhez Felsılajos Község 
Önkormányzata elızetesen hozzájárult.  
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A bölcsıdei térítési díj szabályok átalakításával két lényeges tartalmi elem változott: 
 
A korábbiakhoz képest eltérıen kell a bölcsıdei gyermekétkeztetés intézményi térítési díját 
megállapítani, mert abba a nyersanyagköltség rezsiköltsége már nem, csupán az élelmezés 
nyersanyagköltsége számítható bele. A Képviselı-testület által decemberben elfogadott 
térítési díjak kiszámítása ez alapján történt, így változást nem jelent a korábbiakhoz képest.  
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 
328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 5. § (2) bekezdése elıírja, hogy az intézményi térítési 
díjat az 1 és 2 forintos címlető érmék bevonása következtében szükséges kerekítés 
szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelı módon kerekítve kell 
meghatározni. Fentiek értelmében szükségessé vált az intézményi térítési díjak kerekítése 
a rendelet-tervezet mellékletében. 
 
II. Bölcsıdei térítési és gondozási díj 
 
A másik elem, hogy a bölcsıde esetében a fenntartó önkormányzat intézményi térítési díjat 
nem csak a gyermekétkeztetésre vonatkozóan állapít meg, hanem a gyermek gondozására is 
megállapíthat. A bölcsıde esetében az intézményi térítési díjat külön kell meghatározni a 
gyermek gondozására – mely magában foglalja a gondozást, nevelést, nappali felügyeletet, 
illetve a gyermekkel történı foglalkozást - valamint a gyermekétkeztetése, utóbbi esetén 151. 
§ (3) bekezdésében foglaltak szerint. (A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja 
az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege). 
A fenntartó tehát dönthet úgy, hogy az étkeztetésen túlmenıen a gondozásért is megállapít 
térítési díjat, ebben az esetben mindkét tételt ( gondozási díjat is és a gyermekétkeztetés díját is 
) külön ki kell számítani. Az intézményi térítési díjat minden esetben ki kell számolni és 
dokumentálni. Ezt követıen azonban a fenntartó dönthet úgy, hogy az intézményi térítési díjat 
a kiszámítottnál alacsonyabb összegben vagy nullában határozza meg. 
 
A kötelezett által fizetendı személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj 
összegét a gyermekétkeztetés kivételével. A személyi térítési díj megállapításánál a 
gyermekek napközbeni ellátása esetén a gyermek családjában az egy fıre jutó rendszeres havi 
jövedelmet is figyelembe kell venni. A személyi térítési díj összege igénybe vevınként nem 
haladhatja meg ezen összeg 25%-át. /Gyvt. 150.§ (3)/. 
Ha a bölcsıdében a gondozásért külön nem kívánnak személyi térítési díjat 
megállapítani, az intézményi térítési díj összegét nullában kell meghatározni és írásban 
dokumentálni. 
 
A bölcsıdei ellátás tekintetében az intézményvezetı megállapítja a gyermekétkeztetés 
személyi térítési díját, - a Gyvt. 151.§ (4) bekezdésének alapul vételével – és emellett, 
amennyiben a fenntartó úgy dönt, meghatározza a bölcsıdei ellátás keretében történı 
gondozásra vonatkozó személyi térítési díjat. 
A bölcsıde alapellátáson túli szolgáltatásaiért legfeljebb a szolgáltatás önköltségét meg 
nem haladó mértékő térítés kérhetı.  
Jelen elıterjesztés 2. mellékletét képezi Kocsis Györgyné a Meserét Lajosmizsei 
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde vezetıjének tájékoztatása a bölcsıdei gondozási díj 
vonatkozásában. 
Jelen elıterjesztés 3. mellékletét képezi Bíró Tiborné IGSZ. Vezetı tájékoztatása, amely a 
bölcsıde intézményi térítési díját tartalmazza. A kalkuláció alapján az egy gondozási napra 
jutó intézményi térítési díj maximum 1882.- Ft/fı lehet.   
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Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 85. § (1) bekezdés h) pontja 
szerint mentes az adó alól az a szolgáltatásnyújtás – az étkeztetés kivételével, ha az ennek 
fejében járó ellenérték külön térítendı meg- és az ahhoz szorosan kapcsolódó 
termékértékesítés, melyet bölcsıdei ellátás keretében közszolgáltató – ilyen minıségében – 
teljesít.   
 
Kedvezményezettek köre 
 
A Gyer. meghatározza a gondozási díj térítési díj fizetése alól mentesítettek körét.  
Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítési díj fizetésére kötelezett 
(szülıi felügyeletet gyakorló szülı vagy más törvényes képviselı) jövedelemmel nem 
rendelkezik. 
 
Térítésmentesen kell biztosítani a gondozást továbbá,  
 - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek, 
 - a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, 
 - a három- vagy többgyermekes család gyermekének, 
 - az átmeneti gondozásban lévı, az ideiglenes hatállyal nevelıszülınél vagy 
gyermekotthonban elhelyezett, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek számára. 
 
Ezekben az esetekben személyi térítési díj csak az étkezésért határozható meg, a 
normatív kedvezményre vonatkozó szabályok figyelembe vételével.  
 
Jelenleg a Meserét Lajosmizsei Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei 
Tagintézményében a 24 gondozott gyermekbıl 4 fı rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesül, 4 gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, és 2 gyermek 
három- vagy többgyermekes család gyermeke. Ennek értelmében jelenleg a gondozottak 
41%-ának gondozási díj nem lenne megállapítható.  
 
További kedvezményezetti kör 
 
A Gyvt. lehetıséget biztosít a gondozásra megállapított személyi térítési díj összegének 
csökkentésére, elengedésére, amennyiben a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt 
indokolttá teszik.  
Tekintettel a lajosmizsei és felsılajosi lakosság szociális és jövedelmi körülményeire, illetve a 
Gyvt. 150. § (3) bekezdésére (a személyi térítési díj összege igénybe vevınként nem 
haladhatja meg az egy fıre jutó rendszeres havi jövedelem 25%-át), javaslom, hogy a 
gondozásért fizetendı intézményi térítési díj 100 Ft/fı/nap legyen.  
 
 
Kitekintés a környezı települések bölcsıdei gondozási díj bevezetése vonatkozásában. 
 
1. Tiszakécske Város Önkormányzatának Képviselı-testülete tárgyalta a bölcsıdei 
gondozási díj bevezetésének lehetıségét, azonban azt, határozottan elutasította, a 
közeljövıben sem kívánja bevezetni.  
2. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 100.-Ft/fı/nap összegben 
állapította meg a bölcsıdei gondozási díjat. Az elfogadott díj akkor alkalmazható akár 3, vagy 
akár 4 tagú család esetén, ha legalább mindkét szülı minimálbérnek megfelelı jövedelemmel 
rendelkezik. 21 napos ellátás esetén (475.-Ft/fı/nap bölcsıdei étkeztetés intézményi térítési 
díja mellett) a teljes összegő intézményi térítési díj 12.075.- Ft., a személyi térítési díj (ÁFÁ-
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san számolt 14.763.-Ft/hó. )   Természetesen a kedvezményekre itt is figyelemmel kell lenni. 
Kerekegyháza Város Önkormányzatának rendelete „kedvezményként” rendelkezik továbbá 
arról, hogy a gondozási díjat azon napokra kell a szülınek megfizetni, amikor a gyermeke 
igénybe veszi az ellátást.   
 
A Gyvt. miatt bekövetkezett felülvizsgálati kötelezettséggel párhuzamosan a jogalkotásról 
szóló törvény  és a jogszabályszerkesztésrıl szóló IRM rendelet elıírásainak megfelelıen is 
megtörtént a rendelet felülvizsgálata. 
 
 

III .  
 
A törvényi szabályozás szerint a gyermekvédelmi, gyermekjóléti alapellátásokról, azok 
igénybevételérıl és a fizetendı térítési díj mértékérıl szóló rendelet megalkotására  
amennyiben a fenntartó önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás, - a társulási 
megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat alkotja meg a társulási 
megállapodásban meghatározottak szerinti rendeletet.  
 
A gyermekvédelmi, gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételérıl és a fizetendı 
térítési díj mértékérıl szóló rendelet megalkotására Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete jogosult, azzal, hogy annak elfogadásához Felsılajos Község 
Önkormányzata Képviselı-testületének elızetes egyetértése szükséges. A személyi térítési díj 
elengedésének, vagy csökkentésének feltételeit a társult önkormányzatok önállóan 
szabályozzák. Felsılajos településen a személyi térítési díj elengedésének, vagy 
csökkentésének következtében kiesı intézményi bevételt Felsılajos Község Önkormányzata 
évente egy alkalommal a tárgyévet követı január 20. napjáig Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete által vezetett nyilvántartás alapján 
átutalással megtéríti az IGSZ felé.  
 
Az elıterjesztés 1. mellékletét képezi az elızetes egyetértés tárgyát képezı rendelet-tervezet 
az elıterjesztés 2. mellékletét képezi az intézményvezetı tájékoztató levele, az elıterjesztés 3. 
mellékletét képezi az IGSZ intézményi térítési díj számítása a bölcsıdei gondozás 
tekintetében. 
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat - tervezetet terjesztem a T. Képviselı –testület elé  
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Határozat-tervezet  
 
…/2012. (……..) ÖH 
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testültének a gyermekvédelmi  
támogatásokról, valamint a gyermekjóléti  
alapellátásokról szóló …./2012. (…)  
önkormányzati rendelet –tervezettel  
kapcsolatos elızetes egyetértés  

 
 

Határozat 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti 
alapellátásokról szóló …../2012. (……) önkormányzati rendelet tervezetével elızetesen 
egyetért. 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. március 26. 
 

 
Felsılajos 2012. március 20. 
 
         Juhász Gyula sk. 
            polgármester 
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elıterjesztés melléklete  
Rendelet-tervezet 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı – testületének  
 ….../2012. (......) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelmi  támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl, és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi  XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, 29. § (2) bekezdés a)-c) és e) 
pontjában valamint a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelmérıl 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontjában valamint 
21. § (1) bekezdésében továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és 
(4) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 
1. melléklet 1.1.w. és 3.1.l. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, 
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság és az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 
véleményének kikérésével a következıket rendeli el:  
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. § 
 
(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Lajosmizse Városra és a Lajosmizse és Felsılajos 

Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulásban (továbbiakban: 
Társulás) részt vevı Felsılajos Községre. 

(2)  A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) bekezdésben meghatározott települések közigazgatási 
területén lakcímmel rendelkezı és a Gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) meghatározott személyekre. 

 
2. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 
2. § 

 
(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı a Gyvt.-ben meghatározottakon túl az a 

gyermek, akinek családjában idıszakos létfenntartási gond, létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli 
élethelyzet miatt többlet kiadás merült fel így különösen: 
a) betegség, kórházi ápolás  
b) 3000 Ft-ot meghaladó gyógyszerköltség 
c) iskoláztatás, élelmezés biztosítása 
d) valamelyik családtag betegsége 
e) valamelyik családtag munkanélkülivé válása 
f) elemi kár 
miatti többletköltség. 

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet a szülı vagy más törvényes képviselı a 
rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon a jogosultság megállapításához a kérelemben 
meghatározott nyilatkozatok, igazolások csatolásával - a lakóhelye szerint - Lajosmizse Város 
Polgármesteri Hivatala Népjóléti és Gyámügyi Csoportjánál vagy Lajosmizse Város Polgármesteri 
Hivatala Felsılajosi Kirendeltségén terjesztheti elı.  
(3) A jövedelemszámításnál irányadó idıszak a Gyvt.-ben meghatározott jövedelemszámítási idıszak.   
(4) Az  (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a gyermeket 1000 Ft-tól  5000 Ft-ig 
terjedı rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban kell részesíteni.  
 

3. A személyes gondoskodás formái 
 

4. § 
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(1) A Gyvt.-ben meghatározott gyermekjóléti alapellátások közül az alábbiakat mőködnek:  

a) gyermekjóléti szolgálat, 
b) gyermekek napközbeni ellátása, 
c) gyermekek átmeneti gondozása. 

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás a Társulás által fenntartott Lajosmizse Város 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye útján biztosított. 

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátás Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási 
Intézményfenntartói Társulása által fenntartott   
a) Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde és a  
b) Fekete István Általános Iskola és Kollégium útján biztosított. 

(4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti ellátás nevelıszülı által történik. 
 
4. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének a módja, térítési díjak, hatásköri 

rendelkezés 
 

5. § 
 

(1) A 4. § (2) és (3) bekezdésében foglalt ellátások igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény 
vezetıjének kell benyújtani.   

(2) Az (1) bekezdésben foglalt ellátás igénybevételét az intézményvezetı intézkedése alapozza meg, 
kivéve, ha az ellátás kötelezı igénybevételérıl gyámhatósági határozat rendelkezett. 

(3) Az egyes hatáskörök gyakorlóját az érintett települések Képviselı-testületeinek a Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatról szóló rendelete tartalmazza. 

 
6. § 

 
(1) Az intézményi térítési díjakat a rendelet 2. melléklete tartalmazza.  
 
 

5. Záró rendelkezések  
 

7. § 
 

(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2012. április 01. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet 2. melléklet 5.6 pontja 2012. szeptember 1. napján lép hatályba. 
(3)A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzatának a 

gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 18/2009 
(XII.17.) rendelete. 
 
 
  Basky András            Kutasiné Nagy Katalin  
                   polgármester                      jegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2012. ………………… 
 
 
       Kutasiné Nagy Katalin  
                 jegyzı 
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1. melléklet a …/2012 (…..)  önkormányzati rendelethez 

 

Kérelem – nyilatkozat rendkívüli gyermekvédelmi támogatáshoz 

Kérem, hogy szíveskedjenek gyermeke(i)m részére rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 
megállapítani, mivel családunk a következı krízishelyzetbe került. 

 

1. A kérelmezı adatai:  
1.1 az  igénylı neve : ………………………………………………………… 
1.2 leánykori név: ………………………………………………………… 
1.3 anyja neve: ………………………………………………………… 
1.4 születési helye, ideje: ………………………………………………………… 
1.5 Lakóhelyének címe: ………………………………………………………… 
1.6 Telefonszáma: ………………………………………………………… 
1.7 e-mail címe: ………………………………………………………… 
1.8. rendszeres havi jövedelmének forrása: ……………………………………………… 
1.9 rendszeres havi jövedelmének összege: ……………………………………………… 
 
2. A kérelmezıvel egy háztartásban élık adatai: 
 

 A B C D E 

 Név Születési ideje rokonsági foka foglalkozása jövedelme 

1      

2      

3      

4      

 
3. Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: ....…………….............. Ft/hó. 
 
4. A kérelem rövid indokolása: ……………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Kijelentem, hogy az általam indított ügyben az ügy iktatási számáról, az eljárás 
megindításának napjáról, az ügyintézési határidırıl, az ügy intézıjérıl, valamint annak 
elérhetıségérıl értesítést  

kérek – nem kérek 
 
Lajosmizse, ………………..év………………….hó…………….nap. 

 
……………………………………………… 

                                                                                      Az igénylı aláírása 
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2. melléklet a …/2012.(…) önkormányzati rendelethez  
 

Intézményi térítési díjak  
 
1. Az iskolai napköziben fizetendı intézményi térítési díjak  
1.1 Tízórai 81 Ft 
1.2 Ebéd 269 Ft 
1.3 Uzsonna  81 Ft 
1.4 Összesen 431 Ft , mely a kerekítés szabályainak megfelelıen 430 Ft.  
 
 
2. Iskolai menzán az ebédért fizetendı intézményi térítési díj 269 Ft, mely a kerekítés szabályainak megfelelıen 
270 Ft.  
 
    
3. Az óvodai ellátás intézményi térítési díja 
3.1. Tízórai 50 Ft. 
3.2. Ebéd 217 Ft.  
3.3. Uzsonna 67 Ft. 
3.4. Összesen 334 Ft, mely a kerekítés szabályainak megfelelıen 335 Ft.  
 
 
4.Kollégiumi ellátás intézményi térítési díja 
4.1. Reggeli 94 Ft 
4.2. Tízórai 81 Ft. 
4.3. Ebéd 269 Ft. 
4.4. Uzsonna 81 Ft. 
4.5. Vacsora 147 Ft. 
4.6. Összesen 672 Ft, mely a kerekítés szabályainak megfelelıen 670 Ft.  

 
5 Bölcsıdei ellátás intézményi térítési díja 
5.1. Reggeli 85 Ft.  
5.2. Tízórai 42,50 Ft. 
5.3. Ebéd 170 Ft.  
5.4. Uzsonna 42,50 Ft. 
5.5. Egy napra jutó étkeztetés térítési díja 340 Ft.  
5.6. Egy napra jutó gondozási díj ……………….. Ft. 
5.7. Térítési díj mindösszesen (5.5+5.6)…………… Ft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 
 

Elıterjesztés 2. melléklete 
 
 

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsıde 
Lajosmizse, Attila u. 6. 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatala 
 
Tisztelt Polgármester Úr!     Ikt.sz.: 71/2012. 
Tisztelt Képviselı Testület!     Tárgy: Bölcsıdei gondozási díj 
 
 
 
 
A gyermekvédelmi törvény január elsején életbe lépett módosítása lehetıvé teszi az önkormányzatok 
számára, hogy bölcsıdei gondozási díjat állapítsanak meg. Ez az önköltség és az állami normatíva 
különbsége lehet, és a szülıknek kellene fizetnie. A díj nem haladhatja meg a családban egy fıre jutó 
jövedelem 25 százalékát. 
 
A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 148.§ (2) 
bekezdése értelmében a bölcsıdei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésre vonatkozó 
személyi térítési díj mellett a bölcsıdei ellátás keretében nyújtott gondozásra is személyi térítési díj 
állapítható meg 2012. január 1. napjától. 
Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetén szolgáltatásonként kell 
meghatározni 
 
A fenti törvény 147. §. 121 bekezdése szerint „A bölcsıde esetében az intézményi térítési díjat külön 
meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történı 
foglalkozásra, valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. 
A bölcsıdei személyi térítési díj megállapításánál figyelembe kell venni a család rendszeres havi 
jövedelmét. A gyermekek napközbeni ellátása esetén, ha annak keretében étkezést is biztosítanak a 
személyi térítési díj összege a család jövedelemének 25%-át nem haladhatja meg. 
 
A gondozási díj bevezetésével az önkormányzat képviselı-testülete dönt. 
 
Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, és a Képviselı-testület, hogy a bölcsıdei gondozási díj 
bevezetését és annak mértékét megállapítani szíveskedjen. 
 
 
 
 
Lajosmizse, 2012. február 20. 
 
 
 
      Tisztelettel: Kocsis Györgyné 
                óvodavezetı 
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Elıterjesztés 3. melléklete 
 

Bölcsıde intézményi térítési díj 2012.  
 
 

A  gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1977. évi XXXI. Törvény  
148. §  (2) bekezdése értelmében a bölcsıdei ellátás keretében nyújtott gondozásra is 
térítési díj állapítható meg 2012.január 1-tıl. 
 
A kiszámítás alapja a normatívával csökkentett önköltség. 
 
 
           Szolgáltatás önköltsége:                                       17.314.000,-Ft 
              - Normatív támogatás                                    -    5.929.000,-Ft 
 
                   Gondozási költség összesen:                        11.385.000,-Ft 
 
 
Az egy gondozási napra jutó költséget megkapjuk, ha az összes költséget osztjuk a gondozási napok számával. 
A gondozási napok számát megkapjuk, ha a gondozottak létszámát megszorozzuk az ellátási napok számával. 
 

24 ellátott gyermek x 252 mőködési nap =  6.048 ellátási nap. 
 

11.385.000,-Ft : 6.048 ellátási nap  = 1.882,- Ft/ gondozási nap. 
 

Az egy gondozási napra jutó gondozási intézményi térítési díj     1882,-Ft. 
 
 

Lajosmizse. 2012-02-21 
 
 
                                                                                                                 Bíró Tiborné 
                                                                                                                 Gazd.vezetı 
 

 
 


