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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselőtestület 2010. december 16-i ülésére 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2010. (...) önkormányzati 

rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 

megállapításáról szóló 12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 



Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  

……/2010. (………) önkormányzati rendelet-tervezete  

a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó  

ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról  szóló 

12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról* 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdése, 58/B. 

§ (2) bekezdése, 62. § (2) bekezdése, 92. § (1)-(2) bekezdése, a 99. § (1) bekezdése, a 115. §-a, 

valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 29. §-a, a 35. § (1) bekezdése, a 131. § (1) bekezdése, a 147. § (1) 

bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

A Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 

rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 12/2008. (IX.25.) önkormányzati 

rendelete (továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

 

„(1)  Pápa Város Önkormányzata a (2)-(3) bekezdésben meghatározott személyes gondoskodás 

 keretébe tartozó szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat, gyermekjóléti 

 alapellátásokat, valamint a (4) bekezdésben meghatározott egyéb gyermekjóléti ellátást 

 biztosít.” 

 

 

2. § 

 

Az R. 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(4)  Személyes gondoskodás keretébe tartozó egyéb gyermekjóléti ellátás: 

 a) gyermekek napközbeni ellátása 

 aa) időszakos gyermekfelügyelet” 

 

 

3. § 

 

Az R. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások alcím helyébe a következő 

alcím lép: 

„ Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és egyéb gyermekjóléti ellátás” 

 

 
(* A normál betűvel szedett szövegrészek a jelenleg hatályos rendelet szövegét, a dőlt betűvel szedett szövegrészek a 

javasolt módosításokat, a vastagon szedett szövegrészek a jogszabályok rendelkezéseit tartalmazzák.) 
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4. § 

 

Az R. 20. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(2) A bölcsődei ellátás és az időszakos gyermekfelügyelet iránti kérelmet a bölcsőde 

 intézményvezetőjéhez kell benyújtani.” 

 

 

5. § 

 

Az R. 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2)  A gyermekétkeztetés, a Családok Átmeneti Otthona keretében biztosított ellátás, valamint a 

 bölcsődében biztosított időszakos gyermekfelügyelet intézményi térítési díját e rendelet 5. 

 melléklete, valamint a személyi térítési díj megállapításakor alkalmazható kedvezményeket 

 e rendelet 11. melléklete határozza meg.” 

 

 

6. § 

 

Az R. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„24. § 

 

A gyermekek napközbeni ellátását Pápa Város Önkormányzata bölcsődei ellátás, időszakos 

gyermekfelügyelet, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény hatálya alá tartozó 

óvodákban és iskolai napközis ellátás keretében biztosítja.” 

 

 

7. § 

 

Az R. 3. melléklete helyébe az 1. melléklet, az 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

 

 

8. § 

 

Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

Pápa, 2010. december 6. 

           

 

Dr. Kovács Zoltán        Kanozsainé dr. Pék Mária 

     polgármester                  jegyző  



     

     1. melléklet a   ...//2010. (….) önkormányzati rendelethez 

     

 

           „3. melléklet a 12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK 

 

 

I. SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 

 

 

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE 

Székhely: 8500 Pápa, Barát u. 11. 

Telefon: 89/313-433 

 

 

Gondozási Központ 

8500 Pápa, Barát u. 7. 

Telefon: 89/313-423 

szolgáltatások:   

a) étkeztetés,  

b) házi segítségnyújtás, 

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

d) támogató szolgáltatás 

 

8500 Pápa, Barát u. 11. 

Telefon: 89/318-046 

szolgáltatás:  

e) családsegítés 

 

 

 

Nappali ellátást nyújtó intézmények: 

       Idősek Klubja  

       8500 Pápa, Árok u. 7. 

       Telefonszám: 89/313-183 

 

 

       Fogyatékosok Nappali Intézménye 

       8500 Pápa, Kisfaludy u.16. 

       Telefonszám: 89/313-675 

 

 



II. SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK 

 

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: 

     Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása 

     8500 Pápa, Arany J. u. 4. 

     Telefonszám: 89/313-423 

 

     Időskorúak Gondozóháza 

     8500 Pápa, Árok u. 7. 

     Telefonszám: 89/313-183 

 

Ápolást, gondozást nyújtó intézmények 

     Idősek Otthona telephelyek: 

8500 Pápa, Barát u. 3. (átlagos ápolást, gondozást nyújtó) 

Telefonszám:  89/313-433, 89/511-256 

8500 Pápa, Barát u. 4-6. (átlagos és fokozott ápolást, gondozást nyújtó) 

Telefonszám:  89/313-433, 89/511-242 

8500 Pápa, Vörösmarty u. 12. (emelt szintű ápolást, gondozást nyújtó) 

Telefonszám:  89/313-136, 89/511-351 

8500 Pápa, Teveli út 3. (emelt szintű ápolást, gondozást nyújtó) 

Telefonszám:  89/324-893 

 

III. GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK 

Gondozási Központ 

8500 Pápa, Barát u. 11. 

Telefonszám: 89/313-607 

szolgáltatás:  

f) gyermekjóléti szolgáltatás 

 

Gyermekek átmeneti gondozása: 

     Családok Átmeneti Otthona 

     8500 Pápa, Kisfaludy u.16. 

     Telefonszám: 89/313-675 

 

Gyermekek napközbeni ellátása (alapellátás és időszakos gyermekfelügyelet)  

     Bóbita Bölcsőde 

     8500 Pápa, Tókert u. 11. 

     Telefonszám: 89/313-266 

 

Gyermekek napközbeni ellátása (alapellátás)  

     Fenyveserdő Bölcsőde 

     8500 Pápa, Vajda P. ltp. 

     Telefonszám: 89/313-323 

 

     Napsugár Bölcsőde 

     8500 Pápa, Képző 1. 

     Telefonszám: 89/313-246”
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                                       2. melléklet a   ...//2010. (….) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

 „5. melléklet a 12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelethez 

 

 

5. 1. A Családok Átmeneti Otthonában megállapított intézményi térítési díjak 

 

 A B C D E 

1 
Családok Átmeneti 

Otthona 

 

Önköltség 

 

Normatíva  

Önköltség és normatíva 

különbözete 

 

Intézményi térítési díj 

fő/nap fő/hó fő/nap fő/hó fő/nap fő/hó fő/nap fő/hó 

2 gyermek  
4 213  126 390  1 742 52 260 2 471 74 130 

223   6 690 

3 szülő 671 20 130  

 

 

 

 

5. 2. A bölcsődében nyújtott időszakos gyermekfelügyeletért megállapított intézményi térítési díj 

 

 A B C 

1 Bóbita bölcsőde Önköltség Intézményi térítési díj 

2 időszakos gyermekfelügyelet (étkezés nélkül) 354 Ft/fő/óra 350 Ft/fő/óra 

                                                          „ 

 



 

 

 

 

5.  melléklet a 12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

5.3. Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 

 

 A B C 

 

1 

 

Gyermek étkeztetés 

 

Nettó nyersanyag norma 

Intézményi térítési díj 

az áfát nem tartalmazza 

  

2 

 

bölcsődei ellátás 

 

 

 314 Ft/fő/nap 

 

314 Ft/fő/nap 

  

3 

 

bölcsődei szolgáltatás: időszakos gyermekfelügyelet 

 

 

 314 Ft/fő/nap 

 

314 Ft/fő/nap 

 

4 

 

óvodai ellátás 

 

 

 285 Ft/fő/nap 

 

285 Ft/fő/nap 

 

5 

általános iskolai ellátás 

              - napközis ellátás 

              - menza biztosítása 

 

320 Ft/fő/nap 

  222 Ft/fő/adag 

 

          320 Ft/fő/nap 

222 Ft/fő/adag 

 

 

6 

középfokú oktatásban részesülők ellátása 

-  reggeli 

- ebéd 

- vacsora 

 

 116 Ft/fő/adag 

 253 Ft/fő/adag 

 170 Ft/fő/adag 

 

116 Ft/fő/adag 

253 Ft/fő/adag 

170 Ft/fő/adag 

 

                                                       „ 
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Általános indokolás 

 

2008 júniusában nyújtott be pályázatot Pápa Város Önkormányzata a KDOP keretében a Bóbita 

Bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztésére. A benyújtott pályázatban foglaltaknak megfelelően - a 

2010. szeptember 23-án befejeződött projekt eredményeképpen – a Bóbita Bölcsőde az 

alapellátás mellett időszakos gyermekfelügyeletet is biztosít, ezért szükséges az intézményi 

térítési díj megállapítása és a rendelet módosítása. 

 

1. -2. §-hoz 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 

rendelet 44. § (3) bekezdése szerint az időszakos gyermekfelügyelet keretében a gyermek 

számára a szülő (gondozó) által igényelt alkalommal és időtartamban bölcsődei ellátás 

nyújtható az e célra létrehozott játszócsoportban vagy a normál bölcsődei csoport üres 

férőhelyein. 

A személyes gondoskodás keretében tartozó gyermekjóléti ellátások köre új szolgáltatással 

bővült, az időszakos gyermekfelügyelettel. 

3. §-hoz 

Tekintettel arra, hogy az időszakos gyermekfelügyelet nem tartozik a gyermekjóléti alapellátások 

körébe, ezért szükséges az alcím módosítása. 

4. §-hoz 

A bölcsődei ellátás mellett az időszakos gyermekfelügyelet iránti kérelmeket is az 

intézményvezetőhöz kell benyújtani, ezért szükséges a rendelet módosítása. 

5. §-hoz 

A rendelet nem tartalmazta az időszakos gyermekfelügyelet térítési díját megállapító mellékletre 

vonatkozó hivatkozást, ezért szükséges a kiegészítése. 

6. §-hoz 

A gyermekek napközbeni ellátása kiegészült az időszakos gyermekfelügyelettel, a rendelet-

tervezet szerint. 

7. §-hoz 

A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás a Barát u. 11. szám alatt látja el feladatát, ezért 

szükséges a rendelet tervezetben a telephely címének módosítása. 
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A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 

133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerint a Gyvt. 

gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjra vonatkozó szabályait kell alkalmazni  

a) családi napközi keretében,  

b) bölcsődében, hetes bölcsődében,  

c) óvodában,  

d) nyári napközis otthonban, napközis táborban,  

e) az általános és középiskolai diákotthonban, kollégiumban, illetve az itt szervezett    

    externátusi ellátásban,  

f) az általános iskolai menzai ellátás, továbbá - ha külön jogszabály másképpen nem  

    rendelkezik - középfokú iskolai menzai ellátás keretében,  

g) fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben, illetve a  

    fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, a szociális igazgatásról és  

    szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó fogyatékosok  

  nappali intézményében nyújtott étkeztetésre.  

 

A 11. § (4) bekezdése szerint az (1) bekezdés szerinti intézmények közül a családi napközi, 

bölcsőde és hetes bölcsőde alapellátáson túli gyermeknevelést segítő szolgáltatásáért (speciális 

tanácsadás, időszakos gyermekfelügyelet, gyermekhotel stb.) legfeljebb a szolgáltatás 

önköltségét meg nem haladó mértékű térítés kérhető.  

A gyermekek napközbeni ellátása a Bóbita bölcsődében a hét öt napján, naponta 6
oo

 –tól 18
oo

 –ig 

biztosított. Az időszakos gyermekfelügyelet önköltsége – étkezés nélkül – 4248 forint/fő/nap,  a napi 

12 órás ellátást figyelembe véve 354 forint/fő/óra.  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. § (2)-

(3) bekezdése szerint a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az 

alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkezésért állapítható meg térítési 

díj. A gyermekek napközbeni ellátása (a továbbiakban: gyermekétkeztetés) intézményi térítési 

díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.  

 

A jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve az időszakos gyermekfelügyelet intézményi térítési 

díját az önköltség 10 Ft-ra kerekített összegében (350 Ft/fő/óra), az időszakos gyermekfelügyeletet 

igénybe vevők étkezésének térítési díját a mindenkori költségvetési rendeletben megállapított 

nyersanyag összegének megfelelően (314 Ft/fő/nap) javasolja megállapítani a rendelet-tervezet. 

 

8. §-hoz 

 

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 

 

Összeállította: Benecz Rita 

  szociális és egészségügyi osztályvezető 

 

Pápa, 2010. december 6.       dr. Kovács Zoltán sk. 

              polgármester 


