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Kiskunhalas Város Polgármesterének      

 

Előterjesztése 

a Képviselő-testület 2018. március 29-i ülésére 

 „Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló 
18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendeletének módosítása” tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban 
Gyvt.) 147.§ (1) bekezdése szerint a fenntartó állapítja meg – többek között a bölcsődei ellátásért, 
gondozásért – az intézményi térítési díjat, amely a szolgáltatási önköltség és a központi 
költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.  
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 személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 9.§ (2) bekezdése szerint, ha a bölcsődében a gondozásért külön 
nem kívánnak személyi térítési díjat megállapítani, az intézményi térítési díj összegét nullában kell 
meghatározni és írásban dokumentálni.  
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az eddigiekben a bölcsődében, a gyermek gondozására, 
nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra az intézményi térítési díj összegét 0 
forintban határozta meg. Változtatást 2018. évben sem tervez. 
A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve elvégeztük a Városi Bölcsődére vonatkozó önköltségi 
számításokat. 
 
A gyermekétkeztetés esetében a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete gondoskodik az 
ellátásról. Bár a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-ig 
kell megállapítani, azonban a szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt 
a tárgyidőszaki gazdasági folyamatok indokolják.  
A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos térítési díjak 2017-ben változtak. A szolgáltató 2018. I. félévben  
nem tervez változtatást.  
 

Kérem a Képviselő-testületet a gyermekek védelméről szóló rendelet-tervezet megtárgyalására, és 
annak elfogadására. 
 
Kiskunhalas, 2018. március 13. 
 
 
 
 
         Fülöp Róbert s.k.  

polgármester 
 
 
 
 
 
 
 



Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
... /2018. (III.…) önkormányzati rendelete 

a gyermekek védelméről szóló 
18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1), (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és 
Szociális Bizottsága és Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló 18/2011. 
(VI.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. 
melléklete lép. 

2. § 
 
E rendelet 2018. április 1.napján lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.  
 
 
Kiskunhalas, 2018. március 29. 
 
 
 
 
 
 
 
  Fülöp Róbert                      Komlósné dr. Fekete Anikó 
  polgármester                 jegyző  
 
 
 
 
 
Záradék: 
 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 
való kifüggesztéssel megtörtént. 
 
 
Kiskunhalas, 2018. március … 
 
 
         Komlósné dr. Fekete Anikó 
                jegyző 



1. melléklet a ../2018(III…) önkormányzati  rendelethez 
 
1) Bölcsődei, óvodai és iskolai intézményi térítési díjak 2018 (nyersanyagköltség ÁFA nélkül)*: 

 
Ellátási formák: Nyersanyag norma  

(Ft/fő/nap) ÁFA nélkül 
Intézményi térítési díj  
(Ft/fő/nap) ÁFA nélkül 

Bölcsőde 361 361 

Óvoda 327 327 

Általános iskolai menza 251 251 

Általános iskolai napközi 385 385 

Középiskolai menza 287 287 

Általános iskolai kollégium 547 547 

Középiskolai kollégium 637 637 

Speciális étkeztetési igényű gyermekek menza 382 382 

Speciális étkeztetési igényű gyermekek napközi 601 601 

 
 
 * A bölcsőde, óvodai és iskolai intézményi térítési díjak az Áfa-t nem tartalmazzák. A gyermekétkeztetéséért fizetendő térítési  
               díjak összege a mindenkor hatályos ÁFA összegével növekszik.  
  
2)     Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja (6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátásának térítési díjai 
                                                                                                                                                                                                  
 

Ellátási forma megnevezése Fizetendő 
mérsékelt 

intézményi térítési 
díj 

(Ft/fő/nap) 

Fizetendő 
mérsékelt 
intézményi 
térítési díj 

(Ft/fő/hónap) 

Számított 
intézményi 
térítési díj 
(Ft/fő/nap) 

Számított 
intézményi 
térítési díj 

(Ft/fő/hónap) 

Önköltség 
2018. év 

Családok átmeneti Otthona I.  (879019)  
(104012) 

Felnőtt:        250 
Gyermek:    120  

7 500 
3 600 

3 035 91 067 91 067 Ft/fő/hó 
 3 035  Ft/fő/nap 

Családok átmeneti Otthona II. (879019)  
(104012) 

Felnőtt:        250 
Gyermek:    120 

7 500 
3 600 

4 380 131 399 131 399  Ft/fő/hó 
   4 380  Ft/fő/nap 



3) Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartásában működő bölcsődében a gyermek gondozásáért fizetendő intézményi térítési díj: 
 

 
 

Bölcsőde megnevezése Fizetendő intézményi  
térítési díj 

(Ft/fő/hónap) 

Fizetendő intézményi  
térítési díj 
(Ft/fő/nap) 

Számított intézményi  
térítési díj 

(Ft/fő/hónap) 

Számított intézményi  
térítési díj 
(Ft/fő/nap) 

Önköltség 2018. év 
(Év/gyermek) 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának 
Bölcsődéje, 
Kiskunhalas, Május 1. 
tér 3/A. sz. 

0 0 14420  721 933003 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…../2018. (...) önkormányzati rendelete 

a gyermekek védelméről szóló 18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításához 
 

(jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17.§-a alapján) 
 

 
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 
 
Társadalmi hatás: közvetlen következményei nincsenek.   
 
 
Gazdasági hatás: számottevő gazdasági hatása nincs a szabályozásnak. 
 
 
Költségvetési hatásai: csekély mértékben nő a finanszírozás összeg. 
 
Környezeti és egészségügyi következményei: közvetlen következményei nincsenek. 
 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló következményei: nem nőnek a Hivatal adminisztratív terhei. 
 
 
A megalkotás szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: alkalmazkodás az aktuális gazdasági helyzethez. 
 
Az alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, 
tárgyi feltételei nem változnak. 
 
 
 
Kiskunhalas, 2018. február 13. 
 
 


