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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2013. március 28.-i ülésére
A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 9/2009.(VI.02.) számú rendelet módosítására

Általános indoklás
A köznevelési rendszer átalakításának részeként az egyes szakosított szociális és
gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények
módosításáról szóló 2012. CXCII. törvény 71. § (1) bekezdése a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 151. § (2)
bekezdését az alábbi szerint módosította:
„(2) 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 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 Gyvt. 151. § (2a) bekezdése kimondja, ha a (2) szerinti gyermekétkeztetést a települési
önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja
meg.
Részletes indoklás
1.§-hoz
A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek
gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban
együtt: gondozására), valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. (Gyvt. 147. § (2)
bekezdése)
A Gyvt. 146. § (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a
központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. A Gazdasági

Osztály elkészítette a kimutatást mindkét érintett intézmény esetében a gondozási
szolgáltatási önköltségről.
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Bölcsődei feladatellátás
Feladatmutató
Szolgáltatás önköltsége
Állami hozzájárulás összege
Térítési díj alapjául szolgáló önköltség
Térítési díj alapjául szolgáló egy hónapra jutó
költség
Napi – Gyvt. 147. § (1) bek. alapján számított –
intézményi térítési díj

Pingvines Óvoda és Bölcsőde
Bölcsődei feladatellátás
Feladatmutató
Szolgáltatás önköltsége
Állami hozzájárulás összege
Térítési díj alapjául szolgáló önköltség
Térítési díj alapjául szolgáló egy hónapra jutó
költség
Napi - Gyvt. 147. § (1) bek. alapján számított –
intézményi térítési díj

13
1 354 308 Ft/év/gyermek
494 100 Ft/év/gyermek
760 433 Ft/év/gyermek
63 369 Ft/hó/gyermek

3 018 Ft

22
1 407 455 Ft/év/gyermek
494 100 Ft/év/gyermek
813 580 Ft/év/gyermek
67 798 Ft/hó/gyermek

3 228 Ft

Önkormányzatnak a bölcsődei feladatellátáshoz a 2013. költségvetési évben 34.735 e Ft
saját forrást kell biztosítania.
A Gyvt. 147. § (4) bekezdése értelmében „ A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1)
bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál
alacsonyabb összegben is meghatározhatja.”
Mindezek tükrében indokoltnak tartjuk a bölcsődei gondozási díj mértékét 500,Ft/gondozási nap összegben meghatározni.
A Gyvt. 151. § (3) bekezdése érelmében a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának
alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
A közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. január 01-től az INNOVEN Közétkeztetési
Korlátolt Felelősségű Társaság biztosítja városunkban működő bölcsőde, óvoda és általános
iskola, valamint középiskola gyermekétkeztetését.

A vállalkozói szerződésben szereplő egységárak (nyersanyagköltség) megváltoztatásának
kiszámításához a vállalkozó az ajánlati dokumentációban meghatározott képletet alkalmazza.
Eú=Er*(0,560*Ny+0,080*En+0,320*Mb+0,025*Bé+0,015*Sz)
Eú=az új egységár
Er=a régi egységár
Ny=a nyersanyagok árváltozása (a KSH által közzétett hivatalos fogyasztói-árindex
élelmiszerekre)
En=lakossági energia árváltozása (a KSH által közzétett hivatalos fogyasztói-árindex
lakossági energiára)
Mb=a szakmai minimálbér változása
Sz=szállítás (üzemanyag árváltozás)
A szolgáltatási díjban foglalt nyersanyagköltség változása miatt indokolt a gyermekétkeztetés
intézményi térítési díjának emelése. A nyersanyagköltség változását az alábbi táblázat
szemlélteti:
A szolgáltatási díjban foglalt nyersanyagköltség kimutatása intézményi szinten
Intézmény

Bölcsőde
reggeli
tízórai
ebéd
uzsonna
összesen:

Nyersanyagnorma Nyersanyagnorma Nyersanyagnorma Nyersanyagnorma
2010. év
2011. év
2012. év
2013. év
6,20%
7,50%
5,80%
52
34
122
52
260

55
36
130
55
276

59
39
140
59
297

62
41
148
62
313

Óvoda
tízórai
ebéd
uzsonna
összesen:
Általános
Iskola
tízórai
ebéd
uzsonna
összesen:

80
163
52
295

85
173
55
313

92
186
59
337

97
197
62
356

81
189
81
351

86
201
86
373

92
217
92
401

97
230
97
424

Gimnázium
ebéd
összesen:

265
265

265
265

285
285

302
302

Személyi térítési díj
Étkezésért fizetendő térítési díj
Fizetendő térítési díj Ft/nap

398
398

2.§-hoz
Gyvt. 147. § (3) bekezdése értelmében: „A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett
adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év
közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.”
A fizetendő térítési díj felülvizsgálatát célszerű a szolgáltatási önköltség meghatározásával
egyidejűleg elvégezni, ezért a rendelet hatálybalépésének, ezáltal az új díjak bevezetésének
időpontját ehhez igazodóan április 01. napjában határoztuk meg.
Abony, 2013. március 20.
Romhányiné Dr. Balogh Edit s. k.
polgármester

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
… /2012.(…) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 9/2009.(VI.02.) rendelet módosításáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés a.) pontjában, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 146.-151.§ -ra is tekintettel az alábbi
rendeletet alkotja:
1.§
Az ÖR. 3. számú mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.
2.§
Záró rendelkezés
E rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba.

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március ………. napján
megtartott ülésén.

Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

Kihirdetve: Abony, 2013. …………………………

Dr. Balogh Pál
jegyző

… melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez
„ 3. melléklet a 9/2009. (VI.02.) számú rendelethez
A Bölcsődei ellátás és gyermekétkezetés intézményi térítési díjai
1.Bölcsődei gondozásra vonatkozó szolgáltatási önköltség (Gyvt. 147. § (1) bek. alapján
számított intézményi térítési díj):
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
szolgáltatási önköltség: 63.369,-Ft/hó
szolgáltatási önköltség 3.018,-Ft/nap
Pingvines Óvoda és Bölcsőde
szolgáltatási önköltség : 67.798,-Ft/hó
szolgáltatási önköltség: 3.228,-Ft/nap
2. Bölcsődei gondozásért ténylegesen fizetendő intézményi térítési díj (gondozási díj):
500,-Ft/nap
3. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai:
Bölcsőde
Teljes étkezés
ebből: Reggeli
Tízórai
Ebéd
Uzsonna

313,-Ft + Áfa= 398,-Ft
62,-Ft + Áfa= 79,-Ft
41,-Ft + Áfa= 52,-Ft
148,-Ft + Áfa= 188,-Ft
62,-Ft + Áfa= 79,-Ft

Óvoda
Teljes étkezés
ebből: Tízórai
Ebéd
Uzsonna

356,-Ft + Áfa= 452,-Ft
97,-Ft + Áfa= 123,-Ft
197,-Ft + Áfa= 250,-Ft
62,-Ft + Áfa= 79,-Ft

Általános Iskola
Teljes étkezés
ebből: Tízórai
Ebéd
Uzsonna

424,-Ft + Áfa= 538,-Ft
97,-Ft + Áfa= 123,-Ft
230,-Ft + Áfa= 292,-Ft
97,-Ft + Áfa= 123,-Ft

Gimnázium
Ebéd

302,-Ft + Áfa= 384,-Ft

