
ELŐTERJESZTÉS 
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. július 26. napi ülésének 5.2. napirendi pontjához

Napirend: 
5.2./ Térítési díjak megállapításáról szóló 12/2011.(V.04.) rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó György aljegyző

 
Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 2012. április 24-i ülésén a térítési díjak megállapításáról szóló 12/2011 (V.4.) 
rendelet módosításakor megállapította a bölcsődei gondozás 0 Ft összegű térítési díját, s egyúttal azt 
is hogy, amennyiben ténylegesen szedne térítési díjat, az mennyibe kerülne a kötelezettek számára.

Rendeletünk a térítési díj mellett, a kiszámításáról szóló tájékoztatást az 1/C számú mellékletében 
tette közzé, mely tartalmilag a rendelet részét képezi.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal e megjelenítés kérdésében úgy foglalt állást, hogy 
a térítési díj számításának tájékoztató jellegű megjelenítése nem a rendelet mellékletében - s ezzel 
ténylegesen  a  rendeletben  megjelenítendő  kérdéskör  -,  hanem  egy  mellékesebb,  azaz  sem  a 
rendelet, sem melléklete részét nem képező, de annak kiegészítéseként számon tartott függelékbe 
tartozik, melynek változása esetén nem szükséges a rendeletet módosítani.

Fentiek alapján javaslom, hogy a rendelet mellékletében zárójelbe tett tájékoztató jellegű szöveg 
változatlan tartalommal kerüljön át a rendelet függelékébe.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg s hozza meg döntését!

Pannonhalma, 2012. július 17.

                                                               Tisztelettel: dr. Szabó György sk.
                                                                                             aljegyző 

                                 



Tervezet
Pannonhalma Város Önkormányzata
…/2012.(...) önkormányzati rendelete 

a térítési díjak megállapításáról szóló 12/2011.(V.04.) rendelet módosításáról

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV.  törvény  16.  §  (1)  bekezdésének,  valamint  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi 
igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény 162.  §  (5)  bekezdésének  felhatalmazása  alapján  a 
térítési díjak megállapításáról szóló 12/2011. (V. 4.) rendeletét  ( a továbbiakban R.) az alábbiak 
szerint módosítja.

1. § A térítési díjak megállapításáról szóló 12/2011.(V.04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban 
R.) 1/C számú mellékletének a bölcsődei gondozási térítési díj számítására vonatkozó, zárójelben 
leírt szövegrésze a rendelet e mellékletéből kiemelésre kerül és változatlan tartalommal a rendelet 1. 
számú függelékét fogja képezni.     

                                                      
2. § E rendelet 2012. augusztus 1. napján lép hatályba.

A képviselő-testület ülésének napja: 2012. július 26.

Bagó Ferenc Kovács Szabolcs
                       polgármester         jegyző 

A rendelet kihirdetve: 2012....        

Kovács Szabolcs
                                                                   jegyző

                                                   



1. számú Függelék a 12/2012.(V.04.) önkormányzati rendelethez

              
A bölcsődei gondozás térítési díjáról

Az  önkormányzat  a  bölcsődei  gondozásért  nem  kíván  térítési  díjat  megállapítani,  ezért  annak 
összegét a rendeletben 0 Ft összegben állapította meg, de a lehetséges kötelezettek tájékoztatása 
céljából megállapítja, hogy a bölcsődei gondozás díjának tényleges bevezetése esetén az az alábbiak 
szerint kerülne megállapításra:

1., szolgáltatási önköltség:                                               1.205.000,- Ft/év/gyermek

2., élelmezési nyersanyagköltség:                                        93.100,-  Ft/év/gyermek

3., állami normatív hozzájárulás:                                        494.100,- Ft/év/gyermek

Az 1. tételből a 2. és 3. tétel kivonása után 
az éves intézményi térítési díj                                             617.800,- Ft/év/gyermek

A havi intézményi térítési díj – átlag 21 nappal számolva – 51.500,- Ft/hó/gyermek

A napi intézményi térítési díj                                                  2.452,- Ft /nap/gyermek
lenne.


