RENDELETTERVEZET
Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének
__/2018. (III. __.) önkormányzati rendelete
az Enyingi Városi Bölcsődében alkalmazandó intézményi térítési díjakról
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében, a 148. § (5) bekezdésében
és a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Enying Város Önkormányzata fenntartásában működő Enyingi Városi Bölcsőde által
biztosított alábbi szolgáltatásokért kell intézményi térítési díjat fizetni a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján:
a) gyermekétkeztetés,
b) gondozás.
(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja a Gyvt. 151. § (3) bekezdése alapján az
élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
(4) A gyermek gondozására számított intézményi térítési díj általános forgalmi adóval növelt
összege ellátási naponként és ellátottakként 300 forint.
2. § (1) A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét
összegben állapítja meg a Gyvt. 151. § (4) és (4a) bekezdéseiben foglaltak alapján azzal, hogy az
nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.
(2) A normatív kedvezményeken túl – a gyermek egyéni rászorultsága alapján – az önkormányzat
további kedvezményt a Gyvt. 148. § (5) bekezdése alapján nem állapít meg.
3. § A térítési díjak legalább havonta történő befizetésének rendjét és időpontját, az étkezés
lemondásának módját az intézményvezető határozza meg és teszi közzé.
4. § (1) Térítési díj meg nem fizetése esetén a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható
bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. § (2)-(3) bekezdése szerint kell
eljárni.
(2) Meg kell szüntetni az étkezést, ha az igénybevevő:
a) bölcsődei napközbeni ellátása az intézményben megszűnt, vagy
b) 90 napon túli fizetési kötelezettsége keletkezett.
(3) A (2) bekezdésben foglalt intézkedésről az intézményvezető dönt.
(4) A kötelezett az intézményvezető (3) bekezdésben meghatározott döntésével szemben a
fenntartóhoz fordulhat.
5. § (1) Ez a rendelet 2018. április 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Enyingi Városi
Bölcsődében alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló 6/2016. (III. 31.) önkormányzati
rendelete.

Viplak Tibor
polgármester

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M.
jegyző

Záradék:
A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2018. március 26. – 28. napjáig az Enyingi
Polgármesteri Hivatal honlapján megtörtént.
Ellene bejelentés, észrevétel érkezett / nem érkezett.
Enying, 2018. március …..
Kihirdetve: 2018. március __.
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M.
jegyző

1. melléklet a __/2018. (III. __.) önkormányzati rendelethez

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja

Élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó ellátási napi összege, mely az általános
forgalmi adót tartalmazza.
A

B

1

Megnevezés

2

reggeli főétkezés

Összeg
(Ft/ellátott/ellátási nap)
60

3

tízórai kisétkezés

25

4

déli meleg főétkezés

275

5

uzsonna kisétkezés

65

6

Összesen

425

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
18. §-a szerinti
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. §-hoz
Meghatározza az Enyingi Városi Bölcsődében igénybe vehető szolgáltatásokat, a gyermekétkeztetés
alapjául szolgáló költségeket, valamint hivatkozik a gyermekétkeztetés intézményi térítési díját
megállapító mellékletre és a meghatározza a gondozás intézményi térítési díját.
2. §-hoz
Rendelkezik a személyi térítési díj meghatározásának módjáról, és rögzíti, hogy további
kedvezmény egyéni rászorultság esetén sem vehető igénybe.
3. §-hoz
Felhatalmazza az intézményvezetőt a befizetés módjának, az étkezés lemondása lehetőségének
meghatározására.
4. §-hoz
A rendelkezés meghatározza a hátralékkal rendelkező kötelezettek esetén az eljárás módját és az
étkeztetés megszüntetésének eseteit.
5. §-hoz
A rendelkezés megállapítja a hatálybalépést és megnevezi a hatályon kívül helyezendő jogszabályt.

Enying, 2018. március 23.
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M.
jegyző s. k.

HATÁSVIZSGÁLAT
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a értelmében a jogszabályok előkészítése
során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a
következők:
1.
A jogszabály megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotására jogszabályi
felhatalmazás alapján kerül sor, a magasabb szintű jogszabályváltozások, illetve idejétmúlt
rendelkezések indokolják.
2. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások: Jelen rendeletnek aktív társadalmi, gazdasági és
költségvetési hatása nincs.
3. Környezeti és egészségügyi következményei: A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen
környezeti és egészségügyi hatása nincs.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának
adminisztratív terheket befolyásoló hatásai minimálisak.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A jogszabály megalkotásának elmaradása további törvényességi felhívást von
maga után.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek: A rendelet
elfogadása nem igényel többlet személyi, szervezeti, pénzügyi feltételt.
Enying, 2018. március 23.
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M.
jegyző s. k.

