MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Rendelet-tervezet
Ikt. sz.: 1/105-1/2015/I.
Üi.: Szászné Mészáros Éva

Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátásokról és a térítési díjakról szóló
helyi rendelet módosítása
Mell.: hatásvizsgálati lap, rendelet-tervezet

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Makó

Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások körében Makó Város Önkormányzata a következő gyermekjóléti
ellátásokat biztosítja: bölcsődei, óvodai, iskolai napközbeni ellátás.
Az ellátások intézményi térítési díját az intézményt fenntartó állapíthatja meg. A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a következőket tartalmazza:
Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben
biztosított támogatás különbözete. Bölcsőde esetén az intézményi térítési díjat külön kell
meghatározni a gyermekgondozására, valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. A szolgáltatási
önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év
közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.
Az étkezésre vonatkozó díjak 2015. január 1-jétől már szabályozta a képviselő-testület.
A bölcsődei ellátásért fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető, konkrét összegben
állapítja meg. Ez az összeg nem lehet magasabb a család egy főre jutó jövedelemének 25%-ánál.
A bölcsődei gondozását térítésmentesen kell biztosítani:
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek,
b) a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeknek,
c) a három- vagy többgyermekes család gyermekének,
d) az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban
elhelyezett, a nevelésbe vett gyermeknek
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek ingyenesen jogosultak az
étkezésre is.
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A bölcsődei gondozás személyi térítési díját akkor is teljes hónapra kell megállapítani, ha a gyermek az
ellátást a hónap nem minden napján veszi igénybe.
Az önkormányzat az intézményi térítési díjat a kiszámított és dokumentált térítési díjnál alacsonyabb
összegben is meghatározhatja.
Az Makói Egyesített Népjóléti Intézmény elvégezte a szükséges számításokat.
Kettő bölcsőde 2015. évi önköltsége: 95 687 926
Egy ellátottra jutó számított intézményi térítési díj napi összege: 2 051 Ft/fő
Az intézmény javaslata szerint az időszakos gyermekfelügyelet díját és bölcsőde gondozási díját a következő
összegben határozza meg a Képviselő-testület:
Időszakos gyermekfelügyelet : 300 forint/óra
Bölcsőde gondozási díja: 100 forint /nap
A rendelettervezet Makó város honlapján közzétételre került a társadalmi egyeztetés céljából, az észrevételek
megtételére nyitva álló határidőben vélemény nem érkezett.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy a fenti indokok alapján a rendelet-tervezetet vitassuk meg és a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló önkormányzati
rendeletünket a mellékelt tervezet alapján módosítsuk.
Makó, 2015. február 6.

Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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1. melléklet „A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, és a térítési díjakról
szóló önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú rendelettervezethez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása nincs.
II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs.
III. költségvetési hatásai: nagyobb teher hárul a fenntartóra, mert a működési költségek folyamatosan
emelkednek és a bevétel nem növekszik.
IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs.
V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezet az adminisztratív terheket nem növeli.
VII. megalkotásának szükségessége: A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény által működtetett
bölcsődék bevétele ne csökkenjen.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: mulasztásos jogszabálysértés.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet
alkalmazásához szükséges szervezeti feltételek rendelkezésre állnak. A szükséges tárgyi, személyi pénzügyi
feltételek a tárgyévi költségvetésben biztosítottak.
Makó, 2015. január 23.
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RENDELETT E R V E Z E T
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2015.(................) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az
ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló
3/1998.(II.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési
díjakról szóló 3/1998.(II.2.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2.§

Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

Farkas Éva Erzsébet s. k.
polgármester

dr. Bálint-Hankóczy Beatrix s. k.
jegyző

HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU WWW.MAKO.HU

Melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. (………)
önkormányzati rendeletéhez

A személyes gondoskodást nyújtó
intézményi ellátások
intézményi térítési díjai
1./ Bölcsőde
Kettő bölcsőde 2015. évi önköltsége: 95 687 926 Ft
Egy ellátottra jutó számított intézményi térítési díj napi összege: 2 051 Ft/fő
Időszakos gyermekfelügyelet : 300 forint/óra
Bölcsőde gondozási díja: 100 forint /nap
Bölcsőde gyermekétkeztetés intézményi térítési díja
- reggeli
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
valamennyi étkezés együttes összege:

60 Ft/fő/nap
29 Ft/fő/nap
249 Ft/fő/nap
57 Ft/fő/nap
395 Ft/fő/nap

2./ Óvoda :
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
valamennyi étkezés együttes összege:

85 Ft/fő/nap
269 Ft/fő/nap
82 Ft/fő/nap
436 Ft/fő/nap

3./ Általános iskola 1-4. osztályos:
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
valamennyi étkezés együttes összege:

93 Ft/fő/nap
298 Ft/fő/nap
88 Ft/fő/nap
479 Ft/fő/nap

4./ Általános iskola 5-8. osztályos:
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
valamennyi étkezés együttes összege:

98 Ft/fő/nap
327 Ft/fő/nap
93 Ft/fő/nap
518 Ft/fő/nap

5./ Középiskola:
- reggeli
- ebéd
- vacsora
valamennyi étkezés együttes összege:

152 Ft/fő/nap
325 Ft/fő/nap
154 Ft/fő/nap
631 Ft/fő/nap
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