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Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. szeptember 28-i rendes nyílt ülésére. 

 

Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és a bölcsődei ellátásról, 

valamint azok térítési díjáról szóló 17/2021. (VII.7.) önkormányzati rendelet módosítása - 

véleményezése 

 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának döntése alapján a rendelet 

tervezet elfogadásához tagönkormányzatok véleményét ki kell kérni. 

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 31/2021. (VIII. 26.) 

határozata a bölcsődei ellátás térítési díjainak és bölcsődei étkeztetés térítési díjainak 

megállapítására 

 

(…) 

2.) A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadásra javasolja a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és a bölcsődei ellátásról, valamint 

azok térítési díjáról szóló rendelet tervezetét a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, 

egyben felkéri a tagönkormányzatok képviselő-testületeit, hogy a rendelet-tervezetet vitassák 

meg és véleményezzék 2021. szeptember 24. napjáig.  

 

31/2021. (VIII. 26.) határozat 1. melléklete: 

 

Martonvásár Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

…../2021. (……...) önkormányzati rendelet-tervezete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és a bölcsődei ellátásról, 

valamint azok térítési díjáról szóló 17/2021. (VII.7.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 132. 

§ (4) bekezdés d) pontjában, 92. § (1) bekezdésének b) pontjában, továbbá a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében 

és a 131. § (3) bekezdésében és 148. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ráckeresztúr Község 
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Önkormányzata Képviselő-testületének, Baracska Község Önkormányzata Képviselő-

testületének, Gyúró Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Kajászó Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének, Tordas Község Önkormányzata Képviselő-

testületének, valamint Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a 

következőket rendeli el: 

 

1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális szolgáltatásokról és a bölcsődei ellátásról, valamint azok térítési díjáról szóló 

17/2021. (VII.7.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) bevezető részében  

a „Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Martonvásár Város Polgármestere, 

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében,” szövegrész helyébe a „Képviselő-testülete” 

szöveg lép. 

 

2. § Az Ör. bevezető rendelkezésében a „szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) pontjában, 92. § (1) 

bekezdésének b) pontjában,” szövegrész helyébe a „szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 132. 

§ (4) bekezdés d) pontjában, 92. § (1) bekezdésének b) pontjában,” szöveg lép. 

 

3. § Az Ör. 3. § (2) bekezdésében a „külön jogszabályban” szövegrész helyébe a „Szoctv-ben” 

szöveg lép. 

 

4. § Az Ör. 9. § (1) bekezdés c) pontjában a „külön jogszabályban meghatározott képesítési 

előírásoknak megfelelő” szövegrész helyébe a „képesítési előírásoknak megfelelő” szöveg lép. 

 

5. § Az Ör. 12. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 „(3) A bölcsődei gondozás intézményi térítési díjának mértékét, mely nem tartalmazza az 

étkezéssel kapcsolatos költségeket, jelen rendelet II. Fejezete határozza meg.” 

 

6. § Az Ör. 14. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„(4) A bölcsődei gondozás személyi térítési díját (a továbbiakban: személyi térítési díj) és az 

étkeztetés térítési díját (a továbbiakban együtt: térítési díj) a törvényes képviselő az 

intézménnyel kötött megállapodásban rögzített időponttól a rögzített határidők betartásával 

köteles megfizetni.” 

 

7. § Az Ör 15. § (1) bekezdésében a „személyi térítési díj” szövegrész helyébe a „térítési díj” 

szöveg lép. 

 

8. § Az Ör 23. §-a az alábbiak szerint módosul: 

„23. § A Gyvt. 44/A. §-a szerinti feltételekkel családi bölcsődei ellátás keretében biztosított 

a) gondozásért fizetendő intézményi térítési díj mértéke 1.710.-Ft/fő/ellátási nap, 

b) időszakos gyermekfelügyelet díja 250.-Ft/fő/óra 

https://njt.hu/jogszabaly/2011-128-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2011-128-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/1993-3-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/1993-3-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/1993-3-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/1993-3-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/1993-3-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/1993-3-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/1993-3-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/1993-3-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/1997-31-00-00


c) a gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj mértéke ellátási naponként nettó 

600.-Ft/fő, melyből 

ca) reggeli 105.-Ft/fő, 

cb) tízórai 95.-Ft/fő, 

cc) ebéd 305.-Ft/fő, 

cd) uzsonna 95.-Ft/fő.” 

 

9. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba. 

 

10. § Hatályát veszti az Ör.  

a) 14. § (3) bekezdése, 

b) 3. melléklete. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalják meg és a szükséges 

döntést hozzák meg. 

 

 

 

A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges 

 

Tordas 2021. szeptember 14. 

 

          dr. Zay Andrea 

                jegyző 

 

 

Határozati-javaslat 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

/2021. (     ) határozata 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és a bölcsődei ellátásról, 

valamint azok térítési díjáról szóló 17/2021. (VII.7.) önkormányzati rendelet módosítása 

véleményezéséről 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

szolgáltatásokról és a bölcsődei ellátásról, valamint azok térítési díjáról szóló 17/2021. (VII.7.) 

önkormányzati rendelet módosítását megtárgyalta. A rendelet tervezettel egyetért, ahhoz 

véleményt nem fűz. 

 

felelős: polgármester 

határidő: azonnal 


