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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
             Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján a személyi térítési díjat az 
igénybevétel napjától havonként – ha a települési önkormányzat vagy a megállapodás 
másként nem rendelkezik – bölcsőde és gyermekétkeztetés esetén a tárgyhónap 10. napjáig 
kell befizetni az ellátást nyújtó intézmény elszámolási számlájára. 
 
A gyermekétkeztetést igénybe vevő gyermekek szülei számára kedvezőbb, ha a befizetési 
kötelezettség határnapja a Korm. rendeletben foglaltaktól eltérően tárgyhónap 10. napja 
helyett 15. napja, tekintettel arra, hogy a munkabért az Mt. szerint alapvetően a tárgyhónapot 
követő hónap 10. napjáig ki kell fizetni, ezért javasolom az ezzel kapcsolatos rendeleti 
szabályozást. 
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet vitassa 
meg és a melléklet szerinti tartalommal alkossa meg rendeletét. 
 
Kiszombor, 2015. október 22. 
 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné 
            polgármester 
 
 
 



TERVEZET! 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

___/2015.(_____) önkormányzati rendelete  
a gyermekétkeztetés térítési díjáról és a bölcsődei napközbeni ellátásáért fizetendő 

intézményi térítési díjról szóló 
9/2012.(III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) 
bekezdésében és 147. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 
A gyermekétkeztetés térítési díjáról és a bölcsődei napközbeni ellátásáért fizetendő 
intézményi térítési díjról szóló 9/2012.(III. 28.) önkormányzati rendelet a következő 2/A. §-
szal egészül ki: 
 

„2/A.§ 
 

Az 1. §-ban és a 2. §-ban meghatározott gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakat 
tárgyhóra vonatkozóan tárgyhónap 15. napjáig kell megfizetni.” 
 

2.§ 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 
Szegvári Ernőné sk.       Dr. Kárpáti Tibor sk. 
      polgármester        jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének időpontja: _________________ 
 

 Dr. Kárpáti Tibor 
                    jegyző 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
a gyermekétkeztetés térítési díjáról és a bölcsődei napközbeni ellátásáért fizetendő 

intézményi térítési díjról szóló  
9/2012.(III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

___/2015.(______) önkormányzati rendelethez 
 

 
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 
 
Társadalmi hatás: A gyermekétkeztetést igénybe vevő gyermekek szülei számára 
kedvezőbb, ha a befizetési kötelezettség határnapja tárgyhónap 10. napja helyett 15. napja. 
 
Gazdasági hatás: Nincs jelentős gazdasági hatása. 
 
Költségvetési hatás: Nincs jelentős költségvetési hatása. 
 
Környezeti és egészségi következmények: Nincs. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Nincs. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: A személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. § 
(1) bekezdése alapján a személyi térítési díjat az igénybevétel napjától havonként – ha a 
települési önkormányzat vagy a megállapodás másként nem rendelkezik – bölcsőde és 
gyermekétkeztetés esetén a tárgyhónap 10. napjáig kell befizetni az ellátást nyújtó intézmény 
elszámolási számlájára. A gyermekétkeztetést igénybe vevő gyermekek szülei számára – a 
munkabérfizetés napjára tekintettel - megfelelőbb, ha a befizetési kötelezettség határnapja 
tárgyhónap 10. napja helyett 15. napja. Az önkormányzat a térítési díjakkal kapcsolatos 
szabályokat rendeletben állapítja meg. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 
Kiszombor, 2015. október 22. 
 
     Dr. Kárpáti Tibor 
      jegyző 



I N D O KO L Á S 
a gyermekétkeztetés térítési díjáról és a bölcsődei napközbeni ellátásáért fizetendő 

intézményi térítési díjról szóló 
9/2012.(III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

___/2015.(______) önkormányzati rendelethez 
 
A gyermekétkeztetést igénybe vevő gyermekek szülei számára kedvezőbb, ha a befizetési 
kötelezettség határnapja a Korm. rendeletben foglaltaktól eltérően tárgyhónap 10. napja 
helyett 15. napja, tekintettel arra, hogy a munkabért az Mt. szerint alapvetően a tárgyhónapot 
követő hónap 10. napjáig ki kell fizetni, ezért javasolom az ezzel kapcsolatos rendeleti 
szabályozást. 
 
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő egyeztetési kötelezettségekkel összhangban áll, a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a 
rendelet-tervezettel szemben nem áll fenn. 
 
 
Kiszombor, 2015. október 22. 
 
 
        Dr. Kárpáti Tibor 
         jegyző 
 
 


