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Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 20.) önkormányzati
rendelet módosítása ismét aktuálissá vált több okból kifolyólag.
A gyermekétkeztetés ellátása közfeladatként június végéig az Integrált Önkormányzati
Szolgáltató Szervezethez tartozik, az intézmény megszüntetése miatt a
gyermekétkeztetést az önkormányzat közvetlenül biztosítja, az étkezők az
önkormányzattal fognak jogviszonyban állni, és a térítési díjat is az önkormányzat
részére kell a kibocsátott számla alapján megfizetni. A rendeleten a változást
szükséges átvezetni.
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A gyermekétkeztetés személyi
térítési díját az ellátást nyújtó a napi összeg általános forgalmi adóval növelt
összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a gyermekvédelmi
törvényben megjelölt normatív kedvezmények figyelembevételével állapítja meg. A
testület április 8-án döntött a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó ételkészítési és
konyhaüzemeltetési szolgáltatások nyújtásával összefüggő díjak felülvizsgálatáról, és
az Eatrend Kft.-vel kötött – a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó ételkészítési, illetve
konyhaüzemeltetési szolgáltatások nyújtására létrejött – szerződésben foglalt nettó
díjtételekkel összefüggésben 2022. április 1-től kezdődően jóváhagyta a 16%-os nettó
díjnövekményt, ebből a nyersanyagnorma-növekedés mértéke 7,8%. A
nyersanyagnorma változására tekintettel a gyermekétkeztetés intézményi térítési
díjának emelésére teszek javaslatot 2022. szeptember 1-jétől, a következő
tanév/nevelési év kezdetétől.
A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulással kapcsolatos
előterjesztésben esik szó a helyettes szülői ellátás megszüntetéséről, ezzel
kapcsolatban indokolt a rendeletből is törölni az erre vonatkozó rendelkezést.
A bölcsőde esetében névváltozásra fog sor kerülni az óvodai átszervezés kapcsán, míg
az ellátási területére vonatkozó rendelkezést is aktualizálni kell.
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***
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a
jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű –
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a képviselőtestületet tájékoztatni kell. Az elvégzett előzetes hatásvizsgálat megállapításait az
alábbiak szerint ismertetem:
Az önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálata:
1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési
hatásai:
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja kisebb mértékben emelkedik 2022.
szeptember 1-jétől.
2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei:
A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt
hatása.
3. A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Az adminisztrációban változás nem következik be.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
következménye:
A gyermekvédelmi törvény rendelkezése alapján a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti ellátások szolgáltatási önköltségét a fenntartó a tárgyév
április 1-ig állapítja meg, a szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal
vizsgálható felül.
5. A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.
A fentiek alapján a rendeletmódosítás tervezetének elfogadását indítványozom.
Pintér Szilárd
polgármester
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2022. (….) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 20.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva – a gyermekjóléti alapszolgáltatásokat ellátó intézményfenntartó társulásban
résztvevő önkormányzatok képviselő-testületének hozzájárulásával – a következőket
rendeli el:
1. §
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 20.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Az önkormányzat a személyes gondoskodás keretébe tartozó következő gyermekjóléti
alapellátásokat biztosítja:)
„c) a gyermekek átmeneti gondozása keretében családok átmeneti otthonát, valamint”
2. §
A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bölcsődei ellátást az önkormányzat a Dombóvári Járás területére kiterjedő
ellátási területtel, többcélú óvoda-bölcsőde intézményi formában, a fenntartásában
álló Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde szervezeti és szakmai tekintetben
önálló intézményegységeként a Dombóvár, Kórház utca 35. alatt működő Dombóvári
Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődéjében (a továbbiakban: Tündérkert Bölcsőde)
biztosítja.”
3. §
A Rendelet 13/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13/A. §
(1) Az önkormányzat az intézményi gyermekétkeztetést intézmény közreműködése
nélkül, közvetlenül biztosítja.
(2) Az intézményi gyermekétkeztetés az önkormányzat által fenntartott bölcsődében és
óvodákban, továbbá a közigazgatási területén a gyermekek védelméről és a gyámügyi
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igazgatásról szóló törvény szerinti köznevelési fenntartó részeként működő nevelésioktatási intézményekben, valamint szakképző intézményekben biztosított. Az intézményi
gyermekétkeztetést az önkormányzat önként vállalt feladatként biztosítja egyes állami
fenntartású dombóvári nevelési-oktatási intézményben és szakképző intézményben is.
Az intézményi gyermekétkeztetés igénybevételének megkezdését az önkormányzat felé
kell bejelenteni.
(3) Az intézményi gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a 2. melléklet tartalmazza.
Az intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéért fizetendő személyi térítési díjat a
polgármester állapítja meg az ingyenes és kedvezményes intézményi
gyermekétkeztetésre vonatkozó szabályokra tekintettel.
(4) A Dombóvár város közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező azon gyermek esetében, aki a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján nem jogosult ingyenes vagy
kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre, a térítési díj fizetésére kötelezett a
megállapított személyi térítési díj 90%-át köteles megfizetni, a 10%-os különbözetet az
önkormányzat biztosítja.
(5) Az intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéért fizetendő személyi térítési díjat
egy havi időtartamra előre kell megfizetni az önkormányzat által biztosított
készpénzkímélő fizetési módokon, kivételesen készpénzben.
(6) Ha a gyermek az intézményi gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt nem
veszi igénybe, a személyi térítési díj fizetésére kötelezett akkor mentesül a fizetési
kötelezettsége alól, ha a távolmaradását bejelentették. A távolmaradás napja
tekintetében akkor nem áll fenn fizetési kötelezettség, ha legkésőbb az azt, több napnyi
időtartamú távolmaradás esetén pedig annak első napját megelőző munkanapon 9
óráig sor került a bejelentésre. Nem áll fenn térítési díj fizetési kötelezettség, ha a (2)
bekezdés szerinti intézményben az adott napon nincs gondozás, nevelés vagy tanítás.
(7) Az intézményi gyermekétkeztetés igénybevétele tekintetében a gyermek
távolmaradásának bejelentésére az önkormányzat által biztosított módokon és
elérhetőségeken van lehetőség, különösen az ebből a célból működtetett, a térítési díj
befizetését is lehetővé tevő, előzetes regisztrációt igénylő internetes rendszeren
keresztül.”
4. §
A Rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A gyermekek átmeneti gondozása keretében az Intézmény ellátást biztosít a
Családok Átmeneti Otthonában.”
5. §
A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
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6. §
A Rendelet
a) 11. § (1) bekezdésében a „Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert
Bölcsődéje” szövegrész helyébe az „Tündérkert Bölcsőde” szöveg,
b) 11. § (2) bekezdésében a „Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert
Bölcsődéjébe” szövegrész helyébe az „Tündérkert Bölcsődébe” szöveg,
c) 11. § (3) bekezdésében a „Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert
Bölcsődéjének” szövegrész helyébe az „Tündérkert Bölcsőde” szöveg,
lép.
7. §
Hatályát veszti a Rendelet 15. § (2) bekezdése.
8. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2022. július 1-jén lép
hatályba.
(2) A 1-2. §, valamint a 4-7. § 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

Pintér Szilárd
polgármester

dr. Szabó Péter
jegyző

6

1. melléklet a … /2022. (…) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 12/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK
1. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai általános forgalmi adó nélkül
A
Étkezés formája

1.

Bölcsődei étkeztetés
Óvodai ellátás során
3.
biztosított étkeztetés
4.
Általános iskolai ebéd
Általános iskolai teljes
5.
napi étkeztetés
(tízórai, ebéd, uzsonna)
6.
Kollégiumi reggeli
7.
Kollégiumi ebéd
8.
Kollégiumi vacsora
9.
Középiskolás ebéd
Középiskolai teljes napi
10.
étkeztetés
(tízórai, ebéd, uzsonna)
A Dombóvár, Kinizsi utca
37. alatt fejlesztő nevelés11.
oktatásban részesülők
számára biztosított ebéd
A Dombóvár, Kinizsi utca
37. alatt fejlesztő nevelés12.
oktatásban részesülők
számára biztosított teljes
napi étkeztetés
2.

B
Nem diétás
étkeztetés
350,35 Ft/fő/nap

C
Diétás étkeztetés

301,84 Ft/fő/nap

318,01 Ft/fő/nap

226,38 Ft/fő/adag

247,94 Ft/fő/adag

398,86 Ft/fő/nap

415,03 Ft/fő/nap

172,48 Ft/fő/adag
291,06 Ft/fő/adag
231,77 Ft/fő/adag
291,06 Ft/fő/adag

188,65 Ft/fő/adag
312,62 Ft/fő/adag
247,94 Ft/fő/adag
312,62 Ft/fő/adag

695,31 Ft/fő/nap

749,21 Ft/fő/nap

291,06 Ft/fő/adag

312,62 Ft/fő/adag

463,54 Ft/fő/nap

749,21 Ft/fő/nap

366,52 Ft/fő/nap

2. A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja

1.

A
Bölcsődei gondozás

B
400 Ft/fő/nap
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3. A Családok Átmeneti Otthonában biztosított ellátás intézményi térítési díja

1.

A
Családok Átmeneti Otthona

B
200 Ft/fő/nap
6000 Ft/fő/hónap
„

INDOKOLÁS
1. §, 4. §, 7. § A helyettes szülői ellátás megszüntetésével összefüggő rendelkezések.
2. §, 6. § A bölcsődével kapcsolatos változásokkal összefüggő rendelkezések.
3. §
Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet megszüntetésével összefüggő
rendelkezés.
5. §
A gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díját tartalmazó melléklet
módosításáról rendelkezik.
8. §
A rendeletmódosítás hatálybalépésről rendelkezik.
Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható ki
jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi
következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása.

8

