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Készült: Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én, 14 órakor
tartott rendes, nyílt üléséről.
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Felföldi Zoltán polgármester köszönti a Képviselő-testület ülésén megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Madari Andor és Szentirmay Tamás képviselőket javasolja.
Szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta az előzetesen kiküldött napirendet.
A Képviselő-testület a napirendet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
NAPIREND:
1. Rendeletalkotás a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakiteleki Tagintézményén belül
működtetett személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás intézményi
és étkezési térítési díjának megállapításáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

1. NAPIREND –

Rendeletalkotás a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakiteleki
Tagintézményén belül működtetett személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátás intézményi és étkezési térítési díjának megállapításáról
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: a Képviselő-testület március 6-i ülésén elfogadta a rendelet
első változatát, ami a Kormányhivatallal egyeztetve lett. A Kormányhivatal szóbeli iránymutatása alapján a rendelet módosítása szükséges azért, hogy az érintettek ne negatívan, hanem
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pozitívan legyenek diszkriminálva. A rendelet elve azonban nem változna. A korábbi rendeletben szerepelt, hogy hány napot igazolhat a szülő, az új változatban azonban ez már okafogyottá válik, akár 10 napot is hiányozhat a gyermek, akkor még csökkentett térítési díjat fizetne. Az intézményi térítési díj összege 2060 Ft helyett 2360 Ft lenne, mivel 300 Ft-ot mindenféleképpen fizetnének a gyermekek után, a túlzott hiányzások miatt pedig további 2060 Ft terhelné a szülőket a normatíva kiesés miatt. A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde küldött egy kimutatást a Képviselő-testületnek, hogy amennyiben 2013-ban működött volna az új finanszírozási
rendszer, mennyi normatíva kiesés keletkezett volna a hiányzások miatt. Ennek összege közel
770.000 Ft.
dr. Tóth-Péli Emőke jegyző: az intézmény kérte, hogy a rendelet 4.§ (2) bekezdésében, a
mentességi részben szerepeljenek még a nagycsaládosok, valamint a tartósan beteg gyerekek is, akik eddig is kaptak kedvezményt.
Felföldi Zoltán polgármester: a befizetés rendszere nem változna, a csökkentett összeg,
300 Ft lenne előre beszedve, és amennyiben emelt összegű térítési díj beszedésére lenne
szükség, úgy a további 2060 Ft a következő hónapban lenne beszedve. Ezt nem kell a rendeletben szabályozni.
Sütő Lászlóné, Szivárvány Óvoda és Bölcsőde vezetője: a térítési díj beszedésének rendjét az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában kell leszabályozni, ott kell változtatást eszközölni.
Felföldi Zoltán polgármester: az SZMSZ módosítását a rendelet elfogadását követően kell
majd módosítania a Társulási Tanácsnak.
Madari Andor alpolgármester: akik mentességet kapnak, és nem viszik a gyermeküket az
intézménybe, normatíva kiesés esetén lehet tőlük valamilyen térítési díjat beszedni?
Felföldi Zoltán polgármester: jelen rendelet-tervezet alapján nem, mivel nekik alapvetően
sincs megállapítva térítési díj. Esetleg intézményi hozzájárulási díj beszedése elképzelhető,
de annak nem ebben a rendeletben lenne helye. Ezt később lesz szükséges megoldani. Jelenleg 2060 Ft összeget fizet az állam normatívaként, 300 Ft összeget pedig a szülő. 10 nap
hiányzás felett az állam 2060 Ft-ját is a szülőnek kellene fizetnie.
Sütő Lászlóné, Szivárvány Óvoda és Bölcsőde vezetője: a Bölcsődében nagyon kevés az
igazolatlan hiányzás, minden hiányzást igazolnia kell a szülőnek orvos által. Az adminisztratív
terhek a rendelet által nőni fognak az intézményben. A rendelet hatálybalépéséig nem tudja
módosítani tudják-e az intézmény belső szabályzatait.
Felföldi Zoltán polgármester: április 1-jéig meg kell állapítani és hatályba léptetni a rendeletet, mivel az előző rendelet március 31-ig hatályos.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2014. (III.28.) önkormányzati rendelete
A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakiteleki Tagintézményén belül működtetett
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás intézményi és étkezési
térítési díjának megállapításáról
Lakitelek Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
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XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt) 147. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján figyelemmel a Gyvt 29. §. (1)–(2) bekezdésére - a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő
intézményi térítési díj, valamint étkezési térítési díj megállapítására a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Idegenforgalmi, továbbá az a Emberi Erőforrások Bizottsága
véleményének kikérését követően a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§.
E rendelet hatálya a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakiteleki Tagintézményében a
gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátása, valamint a
gyermekétkeztetés szolgáltatásra terjed ki.
A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj mértéke
2.§.
Az intézményben fizetendő térítési díj a nyersanyag költségének áfával növelt összege:
Tízórai, ebéd, uzsonna (nyersanyagköltség 270 Ft, áfa 73 Ft)

343 Ft/nap

A napközbeni ellátásért fizetendő térítési díj mértéke
3.§.
Az intézményi térítési díj összege:

napi:

2.360.- Ft/fő

A bölcsődei gondozás személyi térítési díját az ellátott nem köteles megfizetni azon időszak
vonatkozásában, mely időszak alatt a Bölcsőde a fenntartó külön rendelkezése alapján tart
zárva.
A napközbeni ellátásért fizetendő kedvezményes összegű térítési díj mértéke
4.§.
(1) Azon gyermekek után, akik az adott hónapban 10 napnál többet nem hiányoztak, vagy a
hiányzásuk meghaladja ugyan ezt a mértéket, de az kizárólag a 4.§ (3) bekezdés szerinti
igazolt hiányzás volt, kedvezményes összegű térítési díj fizetendő az alábbiak szerint
Kedvezményes összegű térítési díj:

300 Ft/nap

(2) Akik térítési díj fizetésére nem kötelezettek (fogyatékos, hátrányos helyzetű, halmozottan
hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, tartósan beteg, nagycsaládos gyermekek), azok
sem az intézményi, sem a kedvezményes összegű térítési díj fizetésére nem kötelezettek.
(3) Igazolt hiányzásnak minősül, ha a szülő gyermeke betegségéről orvosi igazolást mutat be.
Záró rendelkezések
5.§.
Ezen önkormányzati rendelet 2014. április 1-jén lép hatályba és 2015. március 31-én hatályát
veszti. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 8/2014. (III.07.) számú
önkormányzati rendelet.
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Lakitelek, 2014. március 27.

Felföldi Zoltán sk.
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző

Felföldi Zoltán polgármester, mivel több bejelentés, észrevétel nem volt, a nyílt ülést berekesztette és zárt ülést rendelt el.
kmf.

Felföldi Zoltán
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző

Madari Andor
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szentirmay Tamás
jegyzőkönyv-hitelesítő
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