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Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…../2013. (……..) önkormányzati rendelet-tervezete  

a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,  

azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló                 

14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról*  

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

 

1. § 

 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Pápa városban biztosítható személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 

megállapításáról szóló 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe az 1. 

melléklet, a 7. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.  

 

 

2. § 

 

 

Ez a rendelet 2013. október 15-én lép hatályba. 

 

 

 

 

Pápa, 2013. szeptember 23. 

 

 

 

 

        Dr. Áldozó Tamás        Kanozsainé dr. Pék Mária  

            polgármester              címzetes főjegyző 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

javasolt módosításokat, a jogszabályok szövegét a vastagon szedett szövegrészek tartalmazzák.) 
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1. melléklet a (……) önkormányzati rendelethez 

 

„3. melléklet a 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelethez 

 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK 

 

I. SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 

 

 

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE 

Székhely: 8500 Pápa, Barát u. 9. 

Telefon: 89/313-433 

 

Gondozási Központ 

ellátottak előtt nyitva álló helyiség: 8500 Pápa, Barát u. 7. 

Telefon: 89/313-423 

szolgáltatások:  a) étkeztetés  

 b) házi segítségnyújtás, 

 c) támogató szolgáltatás 

 

ellátottak előtt nyitva álló helyiség: 8500 Pápa, Barát u. 11. 

Telefon: 89/318-046 

szolgáltatás:     e) családsegítés 

 

Nappali ellátást nyújtó intézmények: 

       

Idősek Klubja  

Telephely: 8500 Pápa, Barát u. 4-6. 

Telefonszám: 89/313-183 

 

Fogyatékosok Nappali Intézménye 

Telephely 8500 Pápa, Komáromi u. 14. 

Telefonszám: 89/313-675 

 

II. SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK 

 

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények 

      

Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása 

Telephely: 8500 Pápa, Arany J. u. 4. 

Telefonszám: 89/313-423 

 

Időskorúak Gondozóháza 

Telephely: 8500 Pápa, Barát u. 4-6. 

Telefonszám: 89/313-183 
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Ápolást, gondozást nyújtó intézmények 

 

 

Idősek Otthona telephelyei: 

 

8500 Pápa, Barát u. 3.  

Telefonszám: 89/313-433, 89/511-256 

 

8500 Pápa, Barát u. 4-6.  

Telefonszám: 89/313-433, 89/511-242 

 

8500 Pápa, Vörösmarty u. 12.  

Telefonszám: 89/313-136, 89/511-351 

 

8500 Pápa, Teveli út 3.  

Telefonszám: 89/324-893 

 

 

III. GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK 

 

Ellátottak előtt nyitva álló helyiség: 8500 Pápa, Barát u. 11. 

Telefonszám: 89/313-607 

szolgáltatás: a) gyermekjóléti szolgáltatás 

 

Gyermekek átmeneti gondozása: 

      

Kánaán-Ház Anya- és Leányotthon (Családok Átmeneti Otthona) ellátási szerződés alapján 

Telephely: 8500 Pápa, Csatorna u. 8. 

Telefonszám: 89/778-222 

 

Gyermekek napközbeni ellátása 

      

Bóbita Bölcsőde 

Székhely: 8500 Pápa, Tókert u. 11. 

Telefonszám: 89/313-266 

egyéb szolgáltatások: - időszakos gyermekfelügyelet 

 

Fenyveserdő Bölcsőde 

Székhely: 8500 Pápa, Vajda P. ltp. 

Telefonszám: 89/313-323 

egyéb szolgáltatások: - időszakos gyermekfelügyelet 

 

Napsugár Bölcsőde 

Székhely: 8500 Pápa, Képző 1. 

Telefonszám: 89/313-246 

egyéb szolgáltatások: - időszakos gyermekfelügyelet” 
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                                                                                                                                                    2. melléklet a (……) önkormányzati rendelethez  

  

                                                                                                                „7. melléklet a 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelethez 
 

 

A bölcsődei gondozás és időszakos gyermekfelügyelet intézményi térítési díja 

A B C D E 

 

1. 

 

 

BÖLCSŐDEI GONDOZÁS 

 

Önköltség  

Központi költségvetési 

támogatás 

 

Önköltség és a központi 

költségvetési támogatás 

különbözete 

 különbözete 

Intézményi 

térítési díj 

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

2. 

 

Napsugár Bölcsőde 

 

4 069 85 449 1 968 41 328 2 101 44 121    0 

3. 

 

Bóbita Bölcsőde 

 

4 726 99 246 1 968 41 328 2 758 57 918           0 

4. Fenyveserdő Bölcsőde  6 314   132 594 1 968 41 328 4 346 91 266           0 

5. 

IDŐSZAKOS 

GYERMEKFELÜGYELET 

 

Önköltség 

Központi költségvetési 

támogatás 

 

Önköltség és a központi 

költségvetési támogatás 

különbözete 

Intézményi 

térítési díj 

forint/fő/óra 

 

forint/fő/óra 

 

forint/fő/óra 

 

forint/fő/óra 

 

6. Bóbita Bölcsőde 393 0 393 390 

7. Fenyveserdő Bölcsőde 343 0 343 340 

8. Napsugár Bölcsőde 339 0 339 330 

 

                                                   „
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Általános indokolás 

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 

30.) NM  rendelet 44. § (1) bekezdésének b) pontja szerint, ha a bölcsőde alapfeladatát 

nem veszélyezteti, a bölcsőde térítési díj ellenében külön szolgáltatásként időszakos 

gyermekfelügyeletet működtethet. A 44. § (3) bekezdés alapján az időszakos 

gyermekfelügyelet a gyermek számára a szülő (gondozó) által igényelt alkalommal és 

időtartamban, az e célra kialakított csoportban vagy a normál bölcsődei csoport üres 

férőhelyein nyújtható szolgáltatás. 

Pápa Város Önkormányzata által fenntartott gyermekjóléti alapszolgáltatások igénybevétele 

esetén térítési díjat kell fizetni, melynek összegét a Képviselőtestület rendeletben határozza 

meg. 

 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

Az önkormányzati rendelet 3. és 7. melléklete kiegészül a külön szolgáltatásként nyújtható  

időszakos gyermekfelügyelettel.  

 

2. §-hoz 

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 

 

1. melléklethez 

A gyermekek napközbeni ellátást biztosító bölcsődék szolgáltatása kiegészül az időszakos 

gyermekfelügyelettel. 

 

2.melléklethez 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése szerint a bölcsőde alapellátáson 

túli szolgáltatásaiért legfeljebb a szolgáltatás önköltségét meg nem haladó mértékű 

térítés kérhető. 

 

A gyermekek napközbeni ellátása a Bóbita Bölcsődében, a Fenyveserdő Bölcsődében és a 

Napsugár Bölcsődében  a hét öt napján, naponta 6
oo

–tól 18
oo

-ig biztosított. Az időszakos 

gyermekfelügyelet önköltsége - étkezés nélkül -  

- a Bóbita Bölcsődében 4726 forint/fő/nap, a napi 12 órás ellátást figyelembe véve 393 

forint/fő/óra,  

- a Fenyveserdő bölcsődében 4125 forint/fő/nap, a napi 12 órás ellátást figyelembe véve 343 

forint/fő/óra,  

- a Napsugár bölcsődében 4069 forint/fő/nap, a napi 12 órás ellátást figyelembe véve 339 

forint/fő/óra.  

 
A jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve az időszakos gyermekfelügyelet intézményi 

térítési díját az önköltség 10 Ft-ra kerekített összegében javasolja megállapítani az 

önkormányzati rendelet-tervezet. 
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Előzetes hatásvizsgálat 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője - 

a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat 

elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. 

 

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében: 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

Pápa Város Önkormányzatának fenntartásában működő bölcsődék vonatkozásában a Bóbita 

Bölcsőde nyújtott időszakos gyermekfelügyeletet az igénylők számára. Az önkormányzati 

rendelet hatályba lépését követően – üres férőhely esetén – az alapfeladatán túl mindhárom 

bölcsőde nyújtja az időszakos gyermekfelügyelet, mellyel az önkormányzat tovább szélesíti a 

szülőknek és a gyermekeknek nyújtott szolgáltatások körét, igazodva a felmerülő igényekhez.  

 

 

Környezeti és egészségügyi következményei: 

Az önkormányzati rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

Az időszakos gyermekfelügyelet biztosítása az intézmények adminisztratív terheit csekély 

mértékben növeli, a humánerőforrás rendelkezésre áll. 

 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

Az önkormányzati rendelet módosítása lehetőséget biztosít a szülőknek arra, hogy a 

lakóhelyükhez közelebb eső intézmény szolgáltatását vehessék igénybe. 

 

 

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző  

  Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

 

 

Pápa, 2013. szeptember 23.      Dr. Áldozó Tamás sk. 

             polgármester 


