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hatósági
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nem
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1-1 Megfelelő rész X-szel kitöltendö.



TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Pilisborosjenő Onkormányzata bölcsőde építésére nyert pályázatának köszönhetöen április
végén elkészül és a kivitelező részéről átadásra kerül a bölcsőde épülete, a bölcsődei
szolgáltatás a szükséges engedélyek- használatbavételi engedély és szolgáltatói
nyilvántartásba vétel- beszerzését követően indulhat.

Ezt követően a bölcsőde ősz folyamán megnyithat.

A képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően a bölcsőde az óvoda intézményéaek
keretén belül, amiak intézményegységeként fog működni Pilisborosjenő Önkormányzata
fenntartásában.

Azokon a településeken, ahol a 3 éven aluli gyennekek száma meghaladja a negyven főt
bölcsődei ellátás keretében a gyermekek napközbeni ellátását biztosítani kell. Bölcsődei
ellátást biztosíthat a bölcsőde, a müú bölcsöde, a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde.
A bölcsődei ellátás keretében biztosítani kell a közétkeztetésre vonatkozó előírások

figyelembevételével az étkeztetést.
A fenntartó jogszabályban meghatározottak szerint állapítja meg a térítési díjat. Az
intézményi térítési díjat külön kell meghatározni a gyermekek gondozására, nevelésére,
nappali felügyeletére és a vele történö foglalkoztatásra, valamint a gyermekétkeztetésre.

Étkeztetési feladatok
A bölcsődei ellátásban részesülö gyermekek részére az ellátási napokon a reggeli
föétkeztetést, a déli meleg étkeztetést, valamint tízórai és uzsonna fonnájában két
kisétkeztetést kell biztosítani.

A bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátás esetében az intézményvezetö megállapítja a
bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésre vonatkozó személyi térítési díjat,
valamint emellett - a fenntartó döntésétöl fiiggöen - a bölcsődei ellátás keretében nyújtott
gondozásra is megáUapíthat személyi térítési díjat.

A fenntartó jogszabályban rögzítettek szerint megállapíthatja az ellátások intézményi térítés
díját, amely a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben
biztosított támogatás különbözete. A fenntartó ennél alacsonyabb összegben is
meghatározhatja.
A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján április elsejéig kell
megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a
tárgyidőszaki folyamatok indokolják.

Sok bizonytalansági tényezővel kell számoüiunk, mmt például bölcsőde nyitásának időpontja,

az igénybevevök száma, ezért 2023-ban a tényleges működés tapasztalatai alapján ismét meg
kell határoznunk a téritési díj mértékét.

Az előterjesztés tárgyában meghatározó jogszabályi előírások az alábbiak:



A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt. ) tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó alapellátás keretében
biztosított, gyennekek napközbeni ellátásért fizetendő térítési díj szabályaira vonatkozó
rendelkezéseket. A jogszabály 148. § (2) bekezdése lehetővé teszi, hogy a bölcsödékben a
gondozási térítési díj is megállapításra kerüljön az étkezési térítési díjon felűl.

Mindezek ismeretében és a kömyékbeli településeken alkalmazott terítési díj és étkezési díj
mértékének figyelembe vételével az alábbiakban olvasható rendeletet készítettük el.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy támogassa a rendelet alkotási javaslatot!

Hatásvizsgálat
1. A tervezettjogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A rendelet elfogadása révén rögzítésre kerülnek az intézményi és személyi térítési díjak.
Figyelemmel arra, hogy a házi segítségnyújtás és a bölcsődei gondozás esetében személyi
térítési díj került megállapításra, mely az elmúlt években nem volt, ezért költségvetési hatása
van.

2. Egészségi következmények:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nem kimutathatók.

3. Kömyezeti és egészségi következményei:
Nem mérhető hatás.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendelet nem befolyásoljajelentősen az adminisztratív terheket.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei:
A térítési díjak felülvizsgálata, ezáltal a rendelet elfogadása törvényi kötelezettség.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:

Ajogszabály alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Pilisborosjenö, 2022. március 7 /"\
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TömöriBalázs ^GÁRV^
polgármester



DÖNTÉSIJAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1) úgy dönt, hogy a mellékelt Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-

testületének ...,2022 (III. 18.) önkormányzati rendeletét - az általa fenntartott

Pilisborosjenöi Mesevölgy Óvoda és Bölcsődében az intézményi ellátásokért fizetendö

térítési díjak megállapításáról - megalkotja

2) felkéri a Jegyzőt jelen megalkotott és elfogadott rendelet hatálybaléptetésére, a

helyben szokásos módon történő kifüggesztésére.

3) Felkéri a Polgánnester és az Ovodavezetöt, hogy a szoftveres étkezés befizetési

program beszerzéséről gondoskodjon.

Felelős: Dr. Horti Istvánjegyzö, Tömöri Balázs polgánnester, Metzlemé Kutvölgyi Eszter

óvodavezető.

Határidő: 2) pontra 2022. március 21., 3) pontra 2022. március 3 1.



Pilisborosjenő Község OnkormányzatKépviseIő-testíiletének ...,2022. (III. 18.)
önkormányzati rendelete az általa fenntartott Pilisborosjenői IVIesevölgy Óvoda és
Bölcsődében az intézményi ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkonnányzatairól szóló 2011. évi CLXXXDC törvény, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115 §-a, valamint a gyennekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, továbbá a 328/2011 (XII. 29.) Konn.
rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésűkhöz felhasználható bizonyítékokról 4. §-ban
kapott felhataknazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

l.§

A rendelet hatálya kiterjed Pilisborosjenő Község Önkormányzat fenntartásában működő
Mesevölgy Óvoda és Bölcsődében ellátást igénybe vevő gyermek esetében a szülői
felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy más törvényes képviselö (a továbbiakban: törvényes
képviselő) étkezési és gondozási térítési díjfízetési kötelezettségére, továbbá azon ellátási
formák igénybe vevőire, melyet az intézmény egyéb szolgáltatásként biztosít.

2.§

1) A bölcsődében az étkezésért és a gondozásért is térítési díjat kell fizetni az igénybevétel
után.

2) Mesevölgy Óvoda és Bölcsődében a gondozás intézményi térítési díjat az alábbiakban
állapítja meg:

Jövedelem alsó határa Ft
o

100.001
120. 001
150. 001
Jövedelem i azolás hián ában

Jövedelem felső határa Ft

100.000
120.000
150. 000

Gondozási dí' mértéke

700 Ft/fő/na
900 Ft/fő/na
l. lOOFt/fő/na
1.350FVfő/na
1. 800Ft/fő/na

3§

A Mesevölgy Óvoda és Bölcsődében a napi négyszeri étkezés igénybevételének térítési
díját évre bmttó 680 Ft/fő/nap-ban állapítja meg.

4.§

1.) A személyi térítési díjat a jelen rendeletben meghatározott intézményi téntési díjak,
továbbá a hatályos jogszabályok figyelembevételével az intézmény vezetője jogosult
megállapítani. Az intézményvezető a törvényes képviselővel kötött megállapodásban
rendelkezik a személyi térítési díj kezdő idöpontjáról, a fizetés módjáról. Az
intézményvezetö gondoskodik a megállapodásban rögzített rendelkezések végrehajtásáról
és ellenőrzéséről, továbbá gondozási személyi térítési díj befizetésének havi
nyilvántartásáról.

2.) A megállapított személyi térítési díj megfizetésére a 328/2011 (XII. 29.) Konnányrendelet
rendelkezései az irányadóak.



5.§
A bölcsődei ellátásban részesülö gyermek törvényes képviselője köteles a térítési díj
kiszámításához szükséges - az intézményvezető által jogszabály alapján meghatározott -
iratokat benyújtani.

6.§

A bölcsödei gondozás személyi térítési díját teljes hónapra kell fizetni, abban az esetben
is, ha a gyermek az ellátást a hónap nem minden napján veszi igénybe.

7§
Átmeneti rendelkezések

Jelen rendelet kihirdetését követö nap lép hatályba.

Tömöri Balázs

polgármester
Dr. Horti István

jegyzö

Jelen rendelet kihirdetése 2022. március ..... napján megtörtént.

Dr. Horti István

jegyzö


