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Minısített szótöbbség!
Tisztelt Közgyőlés!
Az elıterjesztés általános indoklása, hogy a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde javaslatot tett a fenntartó
önkormányzat számára, hogy a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló
36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendeletet egészítse ki az óvodában mőködı családi napközire vonatkozó térítési díjakkal. Az Óvoda részletes javaslata az elıterjesztés 1. és 2. mellékletét képezi. A
rendelet módosítását a beérkezett javaslat figyelembevételével készítettük el.
Emellett a rendelet módosításánál figyelembe vettük a Közgyőlés 254/2012.(XII.27.) határozatát,
melyben a nyersanyagnormára vetített rezsiköltséget 77 %-ról 90 %-ra emelte.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése szerint: „(1) A jogszabály
elıkészítıje – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességő – elızetes hatásvizsgálat
elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az elızetes hatásvizsgálat eredményérıl
a Kormány által elıterjesztendı törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt,
önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselı-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri
rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz
elıkészítıje elızetes hatásvizsgálatot végez.”
Fentiekre tekintettel az elızetes hatásvizsgálat eredményérıl az alábbi tájékoztatást adom:
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A családi napközi térítési díjának megállapítására
javaslatot tett a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde, melyet ha elfogad a Közgyőlés, akkor a módosító
rendelet hatályba lépését követıen a szülınek ezeket a díjakat kell megfizetni.
b) Környezeti és egészségi következményei: Nem releváns.
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet módosítása nem jár az adminisztratív
terhek változásával.
d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §
(2) bekezdés f) pontja, illetve a gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 29. §-a alapján az önkormányzat köteles rendeletet alkotni az általa biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendı térítési díjakról.
e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A
jogszabály alkalmazásához szükséges pénzügyi, személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak,
azok rendelkezésre állnak.
Az elıterjesztés készítésekor figyelemmel voltunk arra, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyőlése 2011. szeptember 29-i ülésén elfogadta az 52/2011. (X. 5.)
önkormányzati rendeletét a Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításáról, így az elıterjesztést a
honlapon közétesszük, melyrıl a közgyőlés által alapított lapban figyelemfelhívást jelentettünk meg.
Az elıterjesztést a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság a
Közgyőlés hetében fogja tárgyalni, a Jogi és Közbiztonsági Tanácsnoknak véleményezésre megküldésre került.
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy az elıterjesztést tárgyalja meg és a rendelettervezetet fogadja el.
Szekszárd, 2013. február 20.
Dr. Göttlinger István
aljegyzı
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1. melléklet

Javaslat

A 2. Sz. Óvoda és Bölcsıde Kadarka utcai épületében üzemelı családi napközi személyes
gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról és szolgáltatások díjáról

A családi napközi térítési díj megállapítása az alábbi jogszabályok alapján történt:
– A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. Tv. a szolgáltatásokról.
– A gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. a gyermekjóléti ellátásokról.
– A személyi gondoskodásról szóló szociális ellátások díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm.
rendelet.
– A 17/2012. (IV.1 2.) Ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló
36/2011.(XII. 21.) Ör. módosításáról.

(1) A családi napközi által biztosított személyes gondoskodást nyújtó és az alapfeladatellátáson túl felkínált szolgáltatásokért térítési díjat kell fizetni.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért és az alapfeladat ellátásán túl felkínált
szolgáltatásokért a térítési díjat az Szt. 114. § (2) bekezdésében, valamint a Gyvt.
146. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettnek kell megfizetni a 2. Sz. ÓvodaBölcsıde és Családi Napközivel kötött megállapodás alapján.
(3) Az ingyenes ellátásban részesülık körét az Szt. 114. (3). bek. határozza meg.
(4) A személyi térítési díj összegérıl az intézmény vezetıje a szolgáltatásról való megállapodás megkötésével egyidıben, de legkésıbb az igénybevételtıl számított 30 napon
belül írásban értesíti a kötelezettet.
(5) Ha a térítési díj fizetésre kötelezett a térítési díj csökkentését vagy annak elengedését
kéri a (4) pontban szabályozott értesítés kézhezvételétıl számított 8 napon belül, illetve a kötelezett anyagi viszonyaiban bekövetkezı változás esetén az intézmény vezetıjéhez fordulhat.
(6) A térítési díj összegét a (5) pontban leírt elıterjesztett kérelemre az intézmény csak
akkor csökkentheti, vagy engedheti el, ha az a térítési díj megfizetésre kötelezett vagy
családja létfenntartását veszélyezteti vagy a szociális körülményei ezt indokolják.
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(7) A térítési díj számítás alapja
INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ Családi Napközi
Normatív hozzájárulás
támogatás összege 2013
268200 Ft/fı

tervezett
létszám
5

normatíva összege
0*

Szolgáltatási önköltség
bérek
gyermekfelügyelı 100%
járulék

1 417 320
1 116 000
301 320

személyi juttatások összesen

1 417 320

dologi kiadások költsége

352 039

gyermekétkeztetés

958 820

kiadások összesen

2 728 179

Térítési díj alapja
önköltség/év/családi napközi (5 gyerek)
önköltség Ft/fı/év
önköltség Ft/fı/nap
önköltség Ft/fı/óra
normatíva/Ft/fı/év
élelmezés költsége 764
Ft/nap*251nap
1 havi díj/fı
élelmezés 1 havi díja/fı

1 769 359
353 872
1 410
141
0*
191 764
29 489
9 588

*A normatíva igénylésére csak abban az esetben van lehetıség, ha a családi napköziben
foglalkoztatott nevelı a KJT. szerint kerül alkalmazásra, mivel azonban pillanatnyilag
huzamosabb idejő közfoglalkoztatás keretében történik az alkalmazása normatíva
igénylésére az intézmény nem jogosult.

5

(8) A családi napközi alap-, és kiegészítı szolgáltatásainak térítési díja
Szolgáltatások megnevezése
Ára/Ft
megjegyzés
1. Alapszolgáltatások:
Havi díj egész napra + 3 x-i étkezés

39 077

10 alkalomra szóló havi bérlet + 3 x-i étkezés

21 333

Havidíj félnapra + 3x-i étkezés

24 333

10 alkalomra szóló félnapos bérlet+3x-i
étkezés
Beszoktatás díja

10 667

Beíratás díja

20 000 utolsó hónapban jóváírásra
kerül
790

Óradíj nyitvatartási idın túl
Óradíj nyitvatartási idıben

5 000

600

2. Kiegészítı szolgáltatások
Játszófoglalkozások óradíja étkezéssel
Játszófoglalkozások óradíja étkezés nélkül

600*óra+495
600*óra

Házi beteggondozás

0

3.Sószobai árak
Felnıttjegy 18-100 éves korig

800/alkalom 1 alkalom max. 60 perc

Gyermekjegy 3-17 éves korig

600/alkalom 1 alkalom max. 60 perc

Kísérıjegy
Családi bérlet 10 alkalomra

400
18 000 2 felnıtt + 1 gyerek/10 alk.

4. Képességfelmérés
Logopédiai felmérés, mozgásállapot felmérés,
tanulási képességek mérése óradíja

5 000

Alapozó terápia kislétszámú (max 3 fı
csoportban) óradíja
Gyógytestnevelés óradíja

3 500

Gyógytorna óradíja

4 000

3 500

5. Tanácsadás
Életmód tanácsadás óradíja

3 000

Táplálkozási tanácsadás óradíja

4 000

Nevelésmódszertani tanácsadás óradíja

2 500

6. Étkezés
Ebéd
Étkezés 3x-i 130-495-139

495
764

7. Terembérlet

600/fı/óra

8. Zsúrok szervezése

1000/fı/óra

A szolgáltatások díjából testvérek esetén 10%-os kedvezményt adunk.
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A családi napközi térítési díjának megállapításánál szétválasztásra került a személyes
gondoskodást nyújtó szolgáltatásért fizetendı térítési díj (mely ÁFA mentes) illetve, az
étkezését fizetendı térítési díj.
A családi napközi az alapellátáson túli szolgáltatásként tanácsadással, képességfejlesztı
szolgáltatások megszervezésével, idıszakos gyermekfelügyelettel, házi beteggondozással,
nyári táboroztatással, sószobai szolgáltatással segíti a családokat. Az idıszakos
gyermekfelügyelet lehetıséget biztosít arra, hogy intézményi felvétel nélkül - a szülık egyéni
igényeinek megfelelıen - a gyermekek néhány órát töltsenek a családi napköziben.
Az intézmény személyi és tárgyi feltételei a szolgáltatás biztosítására megfelelıek.
A családi napközi szolgáltatásainak biztosítása a fenntartó részérıl többletkiadással nem jár.

Szekszárd, 2012. november 28.

Horváth Erika
intézményvezetı
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2. melléklet

2. Számú Óvoda és Bölcsıde
Szekszárd, Mérey u. 37-39.
Tel.fax:74/511-255
E-mail:ovimerey@invitel.hu

Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Gazdasági, Közoktatási és
Informatikai Igazgatóság

Tárgy: családi napközi térítési
díjak elfogadása
Ikt.sz: 168/2012

Tamási Anna
Osztályvezetı

Tisztelt Osztályvezetı Asszony!

További ügyintézésre, fenntartói elfogadás céljából mellékelve megküldöm az
intézményünkben várhatóan 2013. január 1. napjától üzemelı családi napközi személyes
gondoskodást nyújtó ellátások és kiegészítı szolgáltatások térítési díjáról szóló javaslatot.

Szekszárd, 2012. november 28.

Tisztelettel:

Horváth Erika
intézményvezetı
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének
…../2013. (……..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról
szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(t e r v e z e t)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdésének f) pontjában,
valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
29. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
– a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 3.
melléklet 2. pont 1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Jogi és Közbiztonsági
Tanácsnok, a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati
rendelet 1. melléklet 1. pont 5) bekezdés 25. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, valamint a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pont 3) bekezdés 2. alpontjában
meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének
kikérésével - a következıket rendeli el:
1. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1a) bekezdése helyébe a következı
rendelkezés lép:

„(1a) A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. a nyersanyagnorma 90 %-ának megfelelı
rezsiköltséget számláz az étkezést igénybe vevı intézmények számára.”
2. § Az R. 1. melléklete a következı 4. ponttal egészül ki:
„4. Családi napközi térítési díj
a) személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásért fizetendı
aa) havi térítési díj
ab) napi térítési díj
ac) óra díj

29.489,- Ft/fı
1.410,- Ft/fı
141,- Ft/fı

b) étkeztetés igénybevétele esetén a) pont szerinti térítési díjon felül az 1. pont szerinti
bölcsıdei térítési díjakat is meg kell fizetni.”

3. § Ez a rendelet 2013. március 1-jén lép hatályba.
Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı

