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E L  T E R J E S Z T É S

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

2012. februári ülésére

Tárgy: Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi  ellátásokról, azok igénybevételér l, valamint a fizetend  térítési
díjakról szóló önkormányzati  rendelet-tervezet véleményezése

Tisztelt Képvisel -testület!

Emlékeztetjük Önöket arra, hogy önkormányzatunk Képvisel -testülete a Csongrádi Kistérség Többcélú
Társulásában Csongrád Város, Felgy  és Tömörkény Községek önkormányzataival közösen jogi
személyiséggel rendelkez  többcélú társulás létrehozásáról döntött, melyet az akkor hatályos vonatkozó
jogszabályokban írtaknak megfelel Társulási Megállapodásban rögzítettek és hagytak jóvá a Képvisel -
testületek. Ezt a Társulási Megállapodást már több ízben módosította a Csongrádi Kistérség Többcélú
Társulási Tanácsa, el tte a Képvisel -testületek véleményét kikérve. Képvisel -testületünk a 12/2011. (II. 11.)
Ökt határozatával jóváhagyta a 2011. március 1-jén hatályba lép  Társulási Megállapodást, melynek aláírása
ezen határozatban adott felhatalmazás alapján megtörtént.

 A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 29. § (3)
bekezdése értelmében: „Ha önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás gyermekjóléti, gyermekvédelmi
ellátást nyújt, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat – a társulási megállapodásban
meghatározottak szerint – a ny jtott ellátásokról, azok igénybevételér l és a fizetend  térítési díjakról rendeletet alkot”.

A Csongrádi Kistérség székhely településeként, Csongrád Város Önkormányzata fent írt feladatra való
kijelölése (el zetes egyeztetéseket követ en) a Társulási Megállapodás módosítását vonta maga után, mely
módosítás következtében a társulási megállapodás tartalmazza, hogy az ágazati törvényekben meghatározott
feladatok teljesítése érdekében a Tanács által hozott döntésekr l a Társulásban résztvev  önkormányzatok
Képvisel -testületei által megnevezett Csongrád Város Önkormányzata Képvisel -testülete, mint székhely
település rendeletet alkot, amely rendelet a Csongrádi kistérség területén lév Társulás által
fenntartott intézményekre nézve kötelez  érvény .

A jogalkotásról  szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 5. § (4) bekezdése értelmében a felhatalmazás jogosítottja
(jelen esetben Csongrád Város Önkormányzata Képvisel -testülete) a jogszabályt (rendeletet) a szociális
intézmények intézményi térítési díjának megállapítására köteles megalkotni, az (1a) bekezdés szerint akként, hogy
a Társulásban résztvev  önkormányzatok Képvisel -testületeinek hozzájárulása szükséges.

Csongrád Város Önkormányzata Képvisel -testülete el re láthatóan 2012. február 16. napján tárgyalja ezen
el terjesztéshez csatolt tárgyi rendelet-tervezetét, melyet 2012. április 1. napjával javasolnak hatályba léptetni,
melyhez igazodva kerül sor a fent írt rendelet megalkotására és az abban foglaltak szerint a térítési díjak
beszedésére.

mailto:csanytelek:@csanytelek.hu
http://www.csanytelek.hu/
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Tisztelt Képvisel -testület!

Javasoljuk tárgyi el terjesztés és az ahhoz csatolt rendelet-tervezet és határozati javaslat véleményezését és
változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2012. február 3.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester    jegyz

…./2012. (II. ) Ökt határozat

Tárgy:  Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételér l, valamint a fizetend  térítési
díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése

Határozati javaslat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Csongrád Város Önkormányzata Képvisel -
testülete elé beterjesztend  tárgyi rendelet-tervezetet megtárgyalta és az alábbiakat rögzíti:

a Képvisel -testület elfogadja a Csongrád Város Önkormányzata Képvisel -testülete által
megalkotandó, ezen határozat 1.) melléklete szerinti tartalmú tárgyi rendelet-tervezetet a Csongrádi
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásában adott felhatalmazás alapján  és  a
Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva
hozzájárul tárgyi rendelet alkotásához akként, hogy a rendelet 2012. április 1. napján lépjen  hatályba.

Határozatról értesítést kap:
- Csongrád Város Önkormányzata Polgármestere (Csongrád)
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Elnöke és Munkaszervezet Vezet je (Csongrád)
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár
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Csongrád Város Képvisel -testülete …… önkormányzati rendelet

tervezet

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok
igénybevételér l és a fizetend  térítési díjakról.

Csongrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete „A helyi önkormányzatokról” szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint „A gyermekek védelmér l és gyámügyi
igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében, 32. § 1) bekezdés d.)
pontjában, 148. § (5) bekezdésében, 161/E. §-ában, 162. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazása alapján, valamint a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása társulási
megállapodása és Felgy  Község Önkormányzata, Csanytelek Község Önkormányzata,
Tömörkény Község Önkormányzata Képvisel -testületeinek hozzájárulásával az Alaptörvény
32. cikk (1-2) bekezdésében, a jogalkotásról szóló CXXX. törvény 6. §-ban meghatározottak
alapján, feladatkörében eljárva a következ t rendeli el:

A rendelet célja

1. §.

A rendelet célja, hogy „A gyermekek védelmér l és gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi
XXXI. törvényben meghatározza azokat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi
alapellátásokat, amelyek alkalmazásával a gyermekes családoknak segítség nyújtható, a
gyermek törvényben foglalt jogainak, érdekeinek érvényesítéséhez, a gyermek
veszélyeztetettségének megel zéséhez és megszüntetéséhez.

A rendelet hatálya

2. §

(1) E rendelet hatálya alá tartozó alapellátások:

a.) Gyermekjóléti alapellátások
aa.) gyermekjóléti szolgáltatás,

ab.) gyermekek napközbeni ellátása – bölcs de

ac.) gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona.

 (2) E rendelet személyi hatálya a4.§ (1) – (3) bekezdéseiben foglalt eltéréssel

- gyermekjóléti szolgáltatás esetén kiterjed Csongrád város, Felgy  község,
Tömörkény község lakóira

- gyermekek napközbeni ellátása bölcs dei ellátás vonatkozásában Csongrád város
lakóira
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- gyermekek átmenti gondozása esetén Csongrád város, Felgy  község, Csanytelek
község, Tömörkény község lakóira.

3. §

Csongrád Város Önkormányzata „A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról”
szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. §, 94/A. §-ában meghatározott feladatait – bölcs dei
ellátás vonatkozásában - az önkormányzat fenntartásában lév  Csongrádi Óvodák és
Bölcs dék Igazgatósága, Csongrád, Templom u. 4-8. keretében biztosítja.

Gyermekjóléti szolgáltatást, gyermekek átmeneti gondozását a Csongrádi Kistérség
Többcélú Társulása, Csongrád, Kossuth tér 7. fenntartásában m ködtetett Szociális
Ellátások Intézménye (székhely: Csongrád, Vasút u. 92.) keretében biztosítja,

Felgy  Község Önkormányzata „A gyermekek védelmér l és gyámügyi igazgatásról”
szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. §, 94/A. §-ában meghatározott feladatait –
gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek átmeneti gondozása vonatkozásában – a Csongrádi
Kistérség Többcélú Társulása, Csongrád, Kossuth tér 7. fenntartásában m ködtetett
Szociális Ellátások Intézménye (székhely: Csongrád, Vasút u. 92.) keretében biztosítja,

Csanytelek Község Önkormányzata „A gyermekek védelmér l és gyámügyi igazgatásról”
szóló 1997. évi XXXI. törvény  94. §, 94/A. §-ában meghatározott feladatait – a
gyermekek átmeneti gondozása vonatkozásában - a Csongrádi Kistérség Többcélú
Társulása, Csongrád, Kossuth tér 7. fenntartásában m ködtetett Szociális Ellátások
Intézménye (székhely: Csongrád, Vasút u. 92.) keretében biztosítja,

Tömörkény Község Önkormányzata „A gyermekek védelmér l és gyámügyi igazgatásról”
szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. §, 94/A. §-ában meghatározott feladatait –
gyermekjóléti szolgáltatása, gyermekek átmeneti gondozása vonatkozásában - a
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, Csongrád, Kossuth tér 7. fenntartásában

ködtetett Szociális Ellátások Intézménye (székhely: Csongrád, Vasút u. 92.) keretében
biztosítja.

Az ellátás igénybevételének módja

4. §

 (1) A személyes gondoskodás formáinak igénybe vételére irányuló kérelmet

a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételének kivételével

Bölcs dei ellátás esetén a Csongrádi Óvodák és Bölcs dék Igazgatósága
igazgatójánál, vagy az általa megbízott személynél
gyermekek átmenti gondozása esetén a Szociális Ellátások Intézménye
igazgatójánál vagy az általa megbízott személynél lehet el terjeszteni
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Térítési díj

5. §

(1) Az intézményi térítési díj összegét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza
(2) Az intézményi térítési díjak összegér l Csongrád Város Önkormányzata a

www.csongrad.hu honlapján, illetve a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása a
www.csongradkisterseg.hu honlapján tájékoztatja a lakosságot.

Személyi térítési díj csökkentésének módja

6. §

Bölcs dei gyermek étkeztetés személyi térítési díja a kötelezett jövedelmi és vagyoni
viszonyai alapján csökkenthet  figyelemmel a ….. számú önkormányzati rendelet …. §-ára.

Hatáskör átruházása

7. §

A képvisel -testület „A helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (3)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva „A gyermekek védelmér l és a gyámügyi
igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) – e) pontjában, a 12/2007.
(III.01.) CSKTT, 33/2007. (VII. 11.) CSKTT határozattal jóváhagyott Csongrádi Kistérség
Többcélú Társulásával kötött átadás-átvételi megállapodásokra figyelemmel hatáskörei
átruházásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

1. A Képvisel -testület az Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottságra ruházza át a
bölcs dék szakmai programjának jóváhagyása, valamint szakmai munkájának
évenkénti értékelésével és szakmai program végrehajtásával kapcsolatos hatáskörét.

2. A Képvisel -testület az Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottságra ruházza át
el zetes egyetértési joga gyakorlását Szociális Ellátások Intézménye, Gyermekjóléti
Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona által biztosított a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások szakmai programjának elfogadásához, módosításához.

Záró rendelkezés

8. §

(1) E rendelet a kihirdetést követ en 2012. április 01. napjától hatályos.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidej leg hatályát veszti Csongrád Város Önkormányzata
Képvisel -testületének 2/2004. (I.26.) ÖKt., 43/2005. (XII.21.) ÖKt., 31/2006. (VIII.30.)

http://www.csongrad.hu/
http://www.csongradkisterseg.hu/
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ÖKt., 9/2008. (IV.29.) ÖKt., 35/2009. (IX.30.) ÖKt., 52/2009. (XII.22.) ÖKt.,
2/2011. (I.31.) ÖKt., 6/2011. (II.22.) ÖKt. rendeletekkel és a 15/2011. (IV.26.)
önkormányzati rendelettel módosított 39/2003. (XII.23.) ÖKt. rendelete, a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételér l és a
fizetend  térítési díjakról.

Dr. K rösi Tibor Dr. Nagy Rusztem Zoltán
   polgármester                           jegyz

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja 2012. február ….

Dr. Nagy Rusztem Zoltán
                  jegyz
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Csongrád Város Képvisel -testületének
……….. önkormányzati rendelete

1. számú melléklete

I.

Intézményi térítési díjSzolgáltatás 2012. évi

önköltség

(Ft)

2012. évi

normatíva

(Ft)

Napi
összege

Ft/f

Havi
összege

Ft/f

Gyermekek átmeneti
gondozása

13.361.550 7.627.800 1.305 39.150

II.

Szolgáltatás 2012. évi

önköltség

(Ft)

2012. évi

normatíva

(Ft)

Intézményi
térítési díj

napi összege

Ft/f

Fenntartó
döntése: 2012.
évi intézményi
térítési díj napi

összege

Ft/f

Bölcs dei ellátás
gondozási díj

34. 263.000 26.065.000 650 0
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III. Gyermek étkeztetés intézményi térítési díja

Bölcs de Tízórai

Ebéd

Uzsonna

Összesen:

73,-Ft

245,-Ft

56,-Ft

374,-Ft

Óvoda Tízórai

Ebéd

Uzsonna

Összesen:

54,-Ft

169,-Ft

54,-Ft

277,-Ft

Általános Iskola Reggeli

Tízórai

Ebéd

Uzsonna

Vacsora

Összesen:

106,-Ft

54,-Ft

209,-Ft

54,-Ft

163,-Ft

586,-Ft

Középiskola Reggeli

Ebéd

Vacsora

Összesen:

130,-Ft

252,-Ft

196,-Ft

578,-Ft

        A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az ÁFÁ-t nem tartalmazza.


