
 
5. NAPIREND   Ügyiratszám: 4/255-2/2020.   

E L Ő T E R J E S Z T É S   

a Képviselő-testület 2020. július 17-i nyilvános ülésére   
   

Tárgy:   

  

A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet 
módosítása  

Előterjesztő:  
  

Dobó Zoltán polgármester  

Előkészítette:  Önkormányzati és Igazgatási Iroda Általános Igazgatási Csoport  
  
  

Molnár Károly csoportvezető   

Megtárgyalja:  Ügyrendi Bizottság  
    Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság  
    Humán Bizottság  
    
  

Gazdasági Bizottság  

Meghívott:  Mezőssy Tamás ügyvezető – Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft.  
   

  

Tisztelt Képviselő-testület!   

A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Ör.) 
a Képviselő-testület legutóbb a 2020. február 21-i nyilvános ülésén módosította.   

Az Ör. tartalmazza a bölcsődei felvételre és a fizetendő díjakra vonatkozó rendelkezéseket is. 
A bölcsődei ellátás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátások közé tartozik. 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 147. § (3) bekezdése szerint a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre 
tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség 
év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.   
A jelenleg alkalmazott számlázási ár, illetve a térítési díj változása 2020. január 1-jével lépett 
hatályba.   
A rendelet jelenlegi módosítására a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft. jelzése 
miatt kerül sor, miután Mezőssy Tamás ügyvezető az év eddigi részében történt gazdasági 
folyamatok alapján elvégzett önköltség kalkulációk alapján javaslatot tett a számlázási díj 
emelésére a költségeik emelkedése miatt. Az ügyvezető a bölcsődei gyermekétkeztetések 
esetében a számlázási ár 15 % mértékű emelését javasolta. 
A Gyvt. 147. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a bölcsőde esetében az intézményi térítési 
díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére, és a 
vele történő foglalkozásra, valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.   
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 
328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet.) 2. § (1) bekezdése 



szerint a szolgáltatási önköltség és normatív állami hozzájárulás különbözeteként számított 
intézményi térítési díjat akkor is dokumentálni kell, ha az ellátáshoz nyújtott saját hozzájárulás 
révén a fenntartó alacsonyabb intézményi térítési díjat határoz meg.  
A Gyvt. hivatkozott szakaszai alapján a bölcsődei ellátás szolgáltatási önköltségét és 
intézményi térítési díját is meg kellett határozni április 1-jéig. A 4/2020. (II.24.) önkormányzati 
rendeletünkkel ennek eleget tettünk. A jogszabály lehetővé teszi az intézményi térítési díj 
korrigálását évente egy alkalommal.   
A bölcsődei gondozás intézményi térítési díjának kiszámítását tartalmazza a rendelet-tervezet.   
 

A   B   C   D   E   

Korosztály Étkezés Nyersanyag 
költség 

Szülők által fizetendő 
intézményi térítési díj  

(Ft-ban) 

2020. szeptember  
1-től 

tervezett 
számlázási ár 

Számlázási ár 
emelkedése 
Ft/nap/fő 

Bölcsőde  4x étkezés  433  433  810   
+50 

  
A bölcsődére vonatkozó változások 2020. szeptember 01. napján lépnek hatályba. A miután a 
nyersanyagköltség nem változik, így a szülőket terhelő intézményi térítési díj is változatlan 
marad.  
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjen.   
   

 
HATÁROZATI JAVASLAT   

   
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-
tervezetet elfogadja és _/2020. (_._) számon 
önkormányzati rendeleti közé iktatja.   
  
  

   
Tapolca, 2020. július 9. 

      
Dobó Zoltán 
polgármester  

 
 
 
 
   

  
  
 
 



  TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK   
__/2020. (_. _.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló   
3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról   

(tervezet)   
   

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a 92. § (1) 
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény a 92. § (1) bekezdés b) pontjában, a 92. § (2) bekezdésében, továbbá 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:    
   

1. §   
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 3/2015. 
(II.23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 31. § (8) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:   
„(8)  A bölcsődei gondozás szolgáltatási önköltsége a 2020. évben 78.231.000,- Ft, az állami 

 normatíva 56.540.000,- Ft, a két összeg különbözetéből számított intézményi térítési díj 
 21.691.000,- Ft/év, 394.382.- Ft/fő/év. Az intézményi térítési díj egy főre jutó napi 
 összege 1.571,- Ft/nap. A szülők által a bölcsődei gondozásért fizetendő intézményi 
 térítési díj 0,- Ft. A bölcsődei napi négyszeri étkezésért megállapított nettó számlázási 
 ár 810,- Ft. A szülők által fizetendő intézményi térítési díj nettó 433,- Ft.”  

  
2. §   

   
A rendelet módosítása 2020. szeptember 1. napjától lép hatályba.    
   
    
Tapolca, 2020. július ….   
  
  
     

          Dobó Zoltán                                                dr. Iker Viktória  
          polgármester                                                        jegyző   

 
 
 
 

 

 

 

 
  



HATÁSVIZSGÁLAT  
  

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:  
  
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati Ör. esetén a 
helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]  
  
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell  
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, 

gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) 
adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint  

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és  

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket”.  

  
A szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) 
bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:  
  
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása  
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai  
A Tervezet elfogadásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása az Önkormányzat 
gazdálkodásában fog megjelenni. A jelen módosítás a szolgáltatást igénybe vevők részéről nem 
jelent változást.  
  
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei  
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.  
  
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai  
A Tervezet elfogadása adminisztratív többletterhet nem jelent.   
  
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei  
A szolgáltatási önköltség és az intézményi térítési díj megállapítását minden fenntartónak 
kötelessége megállapítani a tárgyév április 1-jéig, és indokolt esetben pedig egy alkalommal 
módosíthatja ezt. A módosítás elmaradása a tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet 
veszteségeit növeli.   
  
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek  
A Tervezet elfogadása esetén alkalmazása a jelenlegihez képest többlet pénzügyi, személyi, 
szervi és tárgyi feltételt nem igényel.   
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