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J a v a s l a t  
 

A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 10/2004. (III.30.) önkormányzati 
rendelet módosítására. 

 
A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 10/2004.(III.30.) önkormányzati rendelet 15.§.(2) 
bekezdése szabályozza az önkormányzat intézményeiben fizetendő térítési díjakat. 
 A rendelet szerint a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben az 
alapellátások körébe tartozó szolgáltatások közül az étkezésért térítési díjat kell fizetni. 
A térítési díjat a képviselő-testület határozza meg. A térítési díjakra vonatkozó javaslatokat a 
rendelet-tervezet 1., 2. és 3. mellékletei tartalmazzák. 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147.§.(3) 
bekezdése alapján a térítési díjakat a tárgyévre a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A 
díj megállapítása évközben egy alkalommal korrigálható.  
Az intézményi térítési díj javaslatunk elfogadása esetén is augusztusban áttekintjük, hogy a 
jóváhagyott összeg fedezi-e a kiadásokat. Szükség esetén a térítési díjak korrekciójára 
teszünk majd javaslatot a képviselő-testület augusztusi ülésén. 
Az 1997. évi XXXI. törvény ad lehetőséget arra is, hogy a bölcsődei étkezési térítési díjak 
mellett a képviselő-testület a bölcsődei ellátásban részesülők számára gondozási díjat 
állapíthat meg. Ismerve a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek szüleinek teherbíró 
képességét a gondozásra vonatkozóan 0 Ft-ban javasoljuk a térítési díj megállapítását.  
A térítési díj javaslatunkhoz kikértük az iskolában működő konyha élelmezésvezetőjének 
véleményét, valamint az Óvoda és Bölcsőde vezetőjének álláspontját is. 
A gyermekétkeztetés esetében a fizetendő térítési díj megegyezik a nyersanyagnorma 
mértékével. 
A felnőtt étkeztetésre vonatkozó rezsiköltséget intézményenként számoltuk ki, amelyek 
egyrészt magasak, másrészt jelentős eltérést mutatnak az óvodai illetve az iskolai konyha 
esetében. 
Eddig is azt javasoltuk, hogy a felnőtt ebéd ára valamennyi önkormányzati intézményben 
azonos legyen, melyet a képviselő-testület mindig elfogadott. Most ez a probléma 
megoldódott, hisz az étkezési térítési díj javaslatunk 2013. április 1-én lép hatályba 
elfogadása esetén, és ettől az időponttól már egy konyha lesz a településen, így az említett 
díj sem lehet eltérő. 
Javaslom, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 
10/2004.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításának rendelet-tervezetét és döntsön a 
2013. évi térítési díjak mértékéről. 
Berzence, 2013. március 20. 
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