
Kivonat  

 

Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. szeptember 15-én 

megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.  

 

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

14/2011. (IX.19.)  

        önkormányzati rendelete 

 

A gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a 

fizetendő térítési díjakról  

 

Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§-ában kapott felhatalmazás 

alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (4) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva - az Intézményfelügyeleti, Szociális, Közművelődési és 

Sport Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, és az Ügyrendi Bizottság véleményének figyelembe 

vételével - az alábbi rendeletet alkotja:   

 

1. § 

 

(1)  E rendelet hatálya kiterjed Fehérgyarmat város területén tartózkodó, a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 

4. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott személyekre. 

 

(2) A rendeletet Fehérgyarmat Város Önkormányzata, valamint a Fehérgyarmat- Penyige –

Mánd Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott intézményekben biztosított 

gyermekjóléti alapellátásokra kell alkalmazni. 

 

 2.§ 

 

(1) Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: 

a) gyermekjóléti szolgáltatás, 

b) gyermekek átmeneti gondozása, 

c) gyermekek napközbeni ellátása keretében óvoda, iskolai napközis foglalkozás. 

 

(2) Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a Városi Szociális Központ szervezeti 

keretei között, a Gyermekjóléti Szolgálat működtetésével biztosítja. 

 

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.  

 

(4) A gyermekek átmeneti gondozását, mint alapellátási feladatát az önkormányzat a 

Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Önkormányzattal kötött ellátási szerződés útján biztosítja.   

 

(5) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását a Gyvt. 41. §.-ában meghatározottak 

szerint óvoda, általános iskolai napközi keretében szervezi meg. 

 

3.§ 

 



(1) A személyes gondoskodás igénybevétele - ha a Gyvt. másként nem rendelkezik - önkéntes, 

az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője kérelmére történik. A személyes gondoskodás 

körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az 2. §. (1) bekezdésében 

meghatározott szolgáltatást nyújtó intézmény vezetőjéhez nyújthatja be.  

  

4. §  

 

(1) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért térítési 

díjat kell fizetni. 

 

(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben az alapellátások keretébe 

tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. 

 

(3) Az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó 

napi összege. 

 

(4) A személyi térítési díjat az adott intézmény vezetője állapítja meg az intézményi térítési díj 

egy napja jutó, általános forgalmi adóval növelt összege, az igénybe vett étkezések száma, 

továbbá a Gyvt. 148. §. (5)-(6) bekezdésében meghatározott normatív kedvezmények 

figyelembevételével. 

 

(6) A személyi díj fizetésére a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő, vagy más törvényes 

képviselő köteles. 

 

(7) Ingyenes ellátást kell biztosítani, ha a térítési díj fizetésre kötelezett jövedelemmel nem 

rendelkezik. 

5. § 

 

(1) A személyi térítési díjat egy havi időtartamra előre kell megfizetni. 

 

(2) A személyi térítési díjat havonta, minden hónap 10 napjáig kell megfizetni. Ha a kötelezett 

a befizetést elmulasztja, az intézményvezető 15 napos határidővel felszólítja az elmaradt 

térítési díj befizetésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén az ellátást az intézmény 

tovább nem biztosítja. 

 

 6. § 

 

(1) E rendelet 2011. október 1-jén lép hatályba. 

 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti  

1. a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2004. (IV.1.) Önk. rendelet 

módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 8/2009. (IV.27.) Önk. rendelet, 

2. a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2004. (IV.1.) Önk. rendelet 

módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 8/2009. (IV.27.) Önk. rendelet 

módosításáról szóló 14/2009. (IX.21.) Önk. rendelet 

3. a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2004. (IV.1.) Önk. rendelet 

módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 8/2009. (IV.27.) Önk. rendelet 



módosításáról szóló 5/2010. (III.29.) Önk. rendelet. 

 

 

   

 
1. melléklet a 14/2011.(IX.19.) rendelethez 

 

 

Az önkormányzati intézményekben biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 

 
                        Áfa nélküli árak 

 A B 

 Megnevezés Ft/fő/nap 

1 Óvodai ellátás (4-6 éves korig, napi 

háromszori étkezés T, E, U) 

- ebből ebéd 

266 

 

175 

2 Általános iskolai ellátás  

- 7-10 éves korig (napi háromszori 

étkezés T, E, U)  

ebből ebéd 

- 11-14 éves korig (napi háromszori 

étkezés T, E, U)  

ebből ebéd 

 

312 

 

202 

316 

207 

3 Középiskolai, kollégiumi ellátás  

- 11-14 éves korig (napi háromszori 

étkezés R, E, V) 

 ebből ebéd 

- 15-18 éves korig (napi háromszori 

étkezés R, E, V)  

ebből ebéd 

 

510 

 

207 

553 

 

249 

 

 

R: reggeli, T: tízórai, E: ebéd, U: uzsonna, V: vacsora 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Melléklet a 1555-1/2011. számú előterjesztéshez 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ  

 

a hatályos térítési díjakról a 8/2009.(IV.27.) Önk. rendelet alapján 

 

  
                        Áfa nélküli árak 

Megnevezés Ft/fő/nap 

Bölcsődei ellátás ( 0-3 éves korig , napi négyszeri 

étkezés)  

268 

Óvodai ellátás (4-6 éves korig, napi háromszori 

étkezés) 

- ebből ebéd 

249 

 

164 

Általános iskolai ellátás  

- 7-10 éves korig  (napi háromszori étkezés)  

ebből ebéd 

- 11-14 éves korig ( napi háromszori étkezés)  

ebből ebéd 

 

292 

189 

295 

193 

Középiskolai, kollégiumi ellátás  

- 11-14 éves korig ( napi háromszori étkezés) 

 ebből ebéd 

- 15-18 éves korig (napi háromszori étkezés)  

ebből ebéd 

 

477 

193 

517 

233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /: Dr. Tilki Attila s.k.:/       /: Dr. Kovács Attila s.k.:/  

                polgármester                                          jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles: 

Fehérgyarmat, 2011. szeptember 15. 

 


