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E l ő t e r j e s z t é s 
 

a .......................Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. májusi ülésére 
 
 

Tárgy:    a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és 
fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet alkotásának kezdeményezése 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Emlékeztetjük Önöket arra, hogy az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati  Társulást 2013. július 
01. napjával jogutódlással a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
(továbbiakban: Mötv.) törvény 88. § (1) bekezdése szerint eljárva, 3 település, Csanytelek 
székhellyel, Felgyő és Tömörkény községek önkormányzatai képviselő-testületei 
alapították.  
 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete minősített többséggel  172/2014. (XII. 18.) 
önkormányzati határozatába foglalta a Társuláshoz való csatlakozási szándékát, melyről írásban 2014. 
december 31. napjáig értesítette a Társulás Elnökét.  
 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társuláshoz való csatlakozási szándékát a 
Tagönkormányzatok határozatukba foglalva támogatták, így nem volt akadálya annak, hogy a 
Társulási Tanács 2/2015. (II. 13.) Atmöt határozatába rögzítse a csatlakozás 2015. július 01. napjával 
való elfogadását és felkérje a csatlakozást kimondó önkormányzat képviselőjét a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete több döntést is hozott annak érdekében, 
hogy minden akadály elháruljon a Társuláshoz való csatlakozás útjából, így szétválás módszerével 
egy új intézmény alapítását mondta ki az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 2015. április 
01. napjával való létrehozásával a 46/2015. (III. 5.) önkormányzati határozatában.  
 
Az új intézmény törzskönyvi nyilvántartásba vétele ezzel az időponttal megtörtént a Magyar 
Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága által, így Csongrád Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének lehetősége nyílt arra, hogy az önkormányzat kötelező feladataként az 
Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. és (8a.) pontjába foglalt szociális- és gyermekjóléti feladatok ellátása jogát 
átruházza a Társulásra, melyet az 56/2015. (III. 19.) önkormányzati határozatába rögzített.  
 
A Társulás Társulási Tanácsa döntése előtt a Tagönkormányzatok tárgyalták és változtatás nélkül 
elfogadták a csatlakozni szándékozó önkormányzat szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások 
önkormányzati feladatainak, benne intézményfenntartói jog gyakorlásának átvételét, így a Társulás Társulási 
Tanácsa minősített többségi döntéssel 10/2015. (III. 26.) Atmöt határozatába foglalta, hogy 2015. 
július 01. napjával átveszi az Mötv. 12. § (2) bekezdésében az átruházás feltételeként megkötött 3 
hónappal korábban megtett vállalása szerint, az Mötv. 41. § (4) bekezdésében arra jogosított 
szervként eljárva, a Társulásra átruházott feladatok ellátását, melynek érdekében szükséges 
intézkedések megtételét rendelte el. 
 
Az intézkedések közül az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Alapító 
Okiratának módosítása elsődleges a fenntartó változása miatt. Azzal, hogy Csongrád Város 
Önkormányzata csatlakozott intézménye fenntartói jogának átadásával, 2015. 07. 01. napjától, 



mint Társulási intézmény intézményi térítési díja megállapításának joga és kötelezettsége is a 
székhely település önkormányzatának képviselő-testületére hárul, ezért módosul a teljes 
önkormányzati rendelet.  
 
Ezt követően szükséges új rendeletet alkotni a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi 
alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról a Társulás székhely 
teleülésének, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.)  5. § (1a) 
bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján.  
 
A térítési díj megállapításának jogszabályi hátteréül a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 146-151. §-a, és a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és igénylésükhöz 
felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet térítési díjra vonatkozó 
rendelkezései szolgálnak. 
 
A fenntartó feladata az intézményi térítési díjak meghatározása. Az intézményi térítési díj a Gyvt. 
147. § (1) bekezdése értelmében a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló 
törvényben biztosított támogatások különbözete. 
 
A szolgáltatási önköltséget tárgyévre tervezett adatok alapján április 1-jéig kell megállapítani. A 
szolgáltatási önköltség évközben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok 
indokolják. A fenntartó az intézményi térítési díjat a számítottól eltérően alacsonyabb összegben 
is meghatározhatja. 
 
A Kormányrendelet 5. § (2) bekezdése értelmében az intézményi térítési díjat és a személyi térítési 
díjat az 1 és 2 forintos címletű érme bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól 
szóló 2008. évi III. tv. 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni. 
A kerekítés szabálya a következő: 
a)  0,01 forinttól    2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi   0; 
b)  2,50 forinttól    4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi  5; 
c)  5,01 forinttól    7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi   5; 
d)  7,50 forinttól    9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi  0 
forintra végződő összegre kell kerekíteni. 
 
Az intézményvezető által a gyermekek átmeneti otthona térítési díjának megállapítására tett 
javaslatát az alábbi számítással  támasztotta alá: 

 Bentlakók száma:      12  fő, 

 Naptári napok száma:             365  nap 

 2015. évi tervezett önköltség:  21.869.000.-Ft 

 1 főre vetített önköltség:      1.822.417.-Ft 

 Egy napra vetített önköltség:          4.993.-Ft 

 2015.évi normatíva összege:   12.559.000.-Ft 

 Egy főre vetítve:       1.046.583.-Ft 

 Egy napra vetítve:     2.867.- Ft 

 Térítési díj meghatározása: 4.993.-Ft – 2.867.-Ft= 2.126.-Ft – kerekítve: 2.125.-Ft 

 Egy hónapra :   2.125.-Ft x 30= 63.750.-Ft 
 
A napi térítési díjak  az étkezés költségeit az alábbiak szerint tartalmazzák: 

- Reggeli térítési díja:    144.- Ft/fő/nap 
- Tízórai térítési díja:   144.- Ft/fő/nap 



- Ebéd térítési díja:      402.- Ft/fő/nap 
- Uzsonna térítési díja: 144.- Ft/fő/nap 
- Vacsora térítési díja:  259.- Ft/fő/nap 

 
Az intézmény vezetője javasolja, hogy az intézmény fenntartója az önköltségi intézményi 
térítési díjtól térjen el  és az intézményi térítési díjat 1.475.- Ft/fő/nap és 42.500.-
Ft/fő/hó összegekben határozza meg. A javaslat elfogadása esetén a térítési díj összege 
emelésének mértéke a napi díj 4,2%-os, a havi díj esetén 0,12%-os. 
 
Az előterjesztéshez csatolt egységes szerkezetű tárgyi önkormányzati rendelet-tervezet az Gyvt. 
fent idézett felhatalmazása szerinti tartalmi szabályozásoknak, továbbá a Jat. és annak 
végrehajtására kiadott 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben foglalt előírásoknak formai szempontból 
is megfelel. 
 
Ezen önkormányzati rendelet alkotásával és 2015. július 01. napjával való hatályba léptetésével 
lehetővé válik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 8. pontjában szabályozott gyermekjóléti ellátás 
önkormányzati kötelező feladat- és hatáskör gyakorlása, a feladatellátás folyamatossága és az 
intézmények működését garantáló költségvetéséhez szükséges (intézményi térítési díj formájában 
megjelenő) saját bevétel összege szedésének biztosítása. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Társulás székhely település jegyzője eleget tett mint a 
jogszabály előkészítője a Jat. 17. §-ában előírt előzetes hatásvizsgálat készítési és a Jat. 18. §-ában 
szabályozott indokolási kötelezettségnek, melyet az önkormányzati rendelet-tervezet elengedhetetlen 
részeként ezen előterjesztéshez mellékelünk. 
 
Indítványozzuk tárgyi előterjesztés megvitatását, előzetes hozzájárulását a csatolt önkormányzati 
rendelet megalkotásához. 
 
................., 2015. .................. 
 

Tisztelettel: 
 

. 
 polgármester                                                                                                  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



…../2015. (… ..)     határozat 
 
Tárgy:    a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és 

fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet alkotásának kezdeményezése 

Határozati   j a v a s l a t 
 
1.) ……………….. Önkormányzata Képviselő-testülete  tárgyi előterjesztést megtárgyalta és a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 13. § (1) bekezdés 8. foglaltak, továbbá a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 
5. § (1a) bekezdésében rögzített szabályok betartásával  változtatás nélkül   
 

h o z z á j á r u l  
 

ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt formában és  tartalommal tárgyi önkormányzati 
rendelet székhely település általi megalkotásához.  

2.) ……………… Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja tárgyi előterjesztés szerint 
benyújtott Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa általi változtatás 
nélküli e l f o g a d á s á t azzal, hogy a  tárgyi rendelet 2015. július 01. napján lépjen 
hatályba. 

 
  

 Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
- Forgó Henrik Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere, Társulási Tanács Elnöke, 
- Bánfi Sándor Tömörkény Község Önkormányzata Polgármestere, Társulási Tanács Alelnöke,     
- Horváth Lajos Felgyő Község Önkormányzata Polgármestere, a Társulás Tagja, 
- Bedő Tamás  Csongrád Város Önkormányzata Polgármestere,  Társulás Tagja várományosa, 
- Kató Pálné Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője, Feladatellátó, Törvényességi Felelős 
- Tóth Józsefné a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 


