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Tisztelt K@pviseli-test@l÷t !

A F61de9k T@rsSgi Szociaiis: Eg¢szs@gOgyi, Gyermekj6A6ti @s Ovodai @HkormaHyzati
T&rsu &s alta  f÷HntaAott F61deaki Egyesitett Eg@szs@gOgyi 6s Szoci lis lnt6zm6ny,
melynek keretein belOt m8k6dik a B68csSd÷o

A Tgrsul&s az 6vodai eliOt&st F6 d®&k          O Rorm& yzata & ta 
Gyerr ehmosoSy 6voda int6zm6nye 6tjan igtja el a Tarsu!&s tagjai r¢sz@re.

sHtar ott

Az 6nkorm&nyzat k6telez6 feladata a gyermek@tkeztet6s az illet@kess@gi terOlet@n m 3k6d6 =
fennta 6t61 fOggetienOl o k6znevel@si int zm@nyekben.

A gye eReh v del o61 s£616 helyi  eHde et alapjas a R@pvisel6-testelet eh a t it si
di] (gye eheR  apRizbe i ettatasa i tiz  yi t@dt@si d(i)  @£ R t @ye,re l(@tsze ,

i d÷  @v feb i  28-ig @s a sgusztus 31-ig f÷lQl  @tl vi galHio

BOlcs6dei t¢rit@si die

A B61cs6de eset@ben az int6zm@nyi t@rit@si dijat kOlOn meg kell hatarozni a gyermek
gondoz s ra,  neveles@re,  nappali  felOgyetet@re  @s  a  vele  t64@n6  foglalkoz sra
(tovabbiakban: gondozas ra), valamint a Gyvt. 15!. § (3) bekezd@s@ben foglaRak szerint a
gyermek@tkeztet@sre vonatkoz6ano
A szolg ltat si 6nk61ts@get a t rgy@we tewezett adatok alapjgn a tgrgy@v 9pdlis elsej@ig kell
meg llapitani. (a szoig Rat si 6nk6Rs@g 6v kOzben egy alkalommal kordg9lhat6, ha azt a
t %yid6szaki folyamatok indokol] k)
A b61cs6dei ell t9s eset@ben az int6zm@nyvezet6 a Gyvt 151. § (4) bekezd@s alapjan
meggllapitja a b61cs6dei ell tgs keret@ben biztositott gyermek@tkeztet@sre vonatkoz6
szem¢iyi t¢dt@si dijat, valamint emellett = a fenntart6 d6nt@s@t61 f8gg6en   a b61cs6dei ell tas
keret@ben ny@}tott gondoz sra is meg llapithat szem@lyi t@rit@si di]at.

A t rsult tagok a k6z6sen fenntaAott int6zmSny 9ltai nyOjtott ell t sokSrt fizetend6 int6zm6nyi
tSritSsi  dijak  meg&ilapitas r61  sz616  rendetet  megalkot sAra  F61degk  K6zs6g
Onkormgnyzatanak K¢pvise!6otestOtet6t iel61t6k ki. A rendelet megalkot s&t megel6z6en a
rendeletotervezetet  a  t rsuR  tagokkal  a  k6zigazgatAsi  ter(: letQk6n  16v6  ell&t sok
vonatkoz&saban egyeztetni ketlo

A gye eReR v@del @ 61 s 16 !1 2021.(Xo28o} 6 Ro SHyzati  endeletben fogla t
i t   yi tSritSsi dijaR  £SRe:

to Bilcs6d÷:
4OSooFde at si nap



A gyermekeh vSdelm6rSl 6s a gy&mQgyi igazgat r6! s 16 1117. 6vi XXXl. tS 6Hy I. §
(I) bekezd6s÷ szerint ,,Ha a b lcs6d beH a goH,toz&s A k .il n Hem kiv£nnak ®zem61yi
tSritSsi  dijat megallapitani,  az  ir t£zmgnyi  tgritgsi  dii            R& llibaR  g#ll
meghatirozni is irisbas dokumentil#i.°'

goHdo s int@m6nyi t6rit6si di]a"
gye meRf÷l Qgyelet"

tsz6csopo :

O,-Ft!ellitisi Hap
250,-Fg6ra
250,-Ft]alkalom

Az id6szakos gyermekfelOgyelet, vatamint a ]9tsz6csoport ig6nybev6tele eset6n nero kelt
int6zm6nyi t6rit6si dijat fizetni az els6 ig6nybevett 6ra ut£n maximum hetente kett6
alkalommal.

2.,Gy÷rm÷k nosoly 6rods; 6tReztet6s ir t6zm6 yi t6rit6si di]a:
tiz6rai
ebSd
UZSORR8

5gI÷I@H

74.-Fttf61nap
259.-Ftif6tnap
61 .-FtlfB!nap
394.-FWf8JHap

S.,Nivay La}os  .It. Iskola" 6tReztet6s i st6z 6Hyi t6dt6si di]a:
tiz6rai
eb6d
LIZSORR8

o®s£eseH

74.-F#f6tnap
259.-Ft/f61nap
61 .-Ftif61nap
394.-F& fSlr ap

A sze#- @lyi t6dt6si d ] meg&llapit&saRor figyete be ketl re,Hi a Gyvto 211B. § (1) 6s (2)
bekezd6sSben foglaRako
21/Bo § * (I) Az intezm6nyi gyermek6tkeztet6st ingyenesen kell biztositani
a) * a b6fcs6dSben, mini b61cs6dSben nyO]tott bOlcs6dei ell&t&sban vagy 6vodai nevei6sben
r6szesOt6 gyermek sz m&ra, ha
aa) rendszeres 9yermekv6delmi kedvezm6nyben r6szesOt,
ab) tart6san bete9 vagy fogyat¢kos, vagy otyan csalgdban 61, amelyben tart6san beteg vagy
fogyat¢kos gyermeket nevelnek,
ac} olyan csat dban 61, amelyben h&rom vagy t6bb 9ye 'meket neveinek,
ad) olyan csal&dban 61, amelyben a szQt6 nyilatkozata alap]&n az egy f6re jut6 havi ]6vedelem
6sszege nero haladja meg a k6telez6 legkisebb munkab6r szem6iyi j6vedelemad6val,
munkav&llal6i, eg¢szs¢gbiztosit si 8s nyugdijj&rulSkkal cs6kkentett 6sszeg¢nek 130%- t
vagy
ae) nevel¢sbe vett¢k;
b) az 1-8.6vfotyamon nappali rendszerQ iskolai oktat&sban r6szt vev6 tanul6 sz&m&ra, ha
ba) rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6nyben r¢szesO!, vagy
bb) nevei6sbe vett¢k;
c} azon a) 8s b) pont szerinti 81etkorO, rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6nyben
r¢szesQl6 gyermek sz m ra, akit fogyatSkos gyermekek sz&m ra nappali ell&t&st nyO]t6, az
Szt. hat&lya aiA tartoz6 fogyat kosok nappali intCzm¢ny6ben helyeztek el;
d) az 1-8. 8vfolyamon felOt nappali rendszer0 iskolai oktat&sban r6szt vev6 tanul6 sz&m&ra,
ha
da) nevel6sbe vettSk, vagy
db) ut6gondoz6i ell tasban rSszesQl.



(2) Az int6zm¢nyi gyermek6tkeztet6st az int6zm6nyi t6rit@si d{i 50%-os normativ
kedvezm6ny6vel keUl biztositani
a) az 1-8. @vfoSyamon feNOl nappali rendszerQ iskolai oktat4 sban r6szt vev8 tanul6 sz&m&ra,
ha rendszeres gyermeRv6delmi kedvezm6nyben r6szesQl;
b) az t-8.6s az azon felOai 6vfolyamon nappali rendszerQ iskolai oktat&sban r6szt vev8 tanui6
sz4 mgra, ha oJyan csatgdban @1, amelyben hgrom vagy t6bb gyermeket nevelnek, feR@ve,
hogy az (1) bekezd6s b) pont ba) alpontja atapjgn a tanul6 hem r6szesil ingyenes int6zm6nyi
gyermek6tkeztet6sben;
c) az (1) bekezd6s a), b) @s d) pontia szerinti @letkorO, tart6san beteg vagy fogyat6kos
gyermek szgmgra, felt6ve, hogy az (1) bekezd6s alapjgn a gyermek hem r6szesOl ingyenes
int®zm6nyi gyermek6tkeztet6sben.

Az 6nkorm nyzati d6nt6s alapjgn a teljes  rat fizet6k az eb6d 9rgb61 25 Ft kedvezm6nyt
kapnako

A v szhelyzett÷l 6s ef gg6 Atme eti sza IyeR °61 sz616 2021o 6vi XOIXo t6 q@Hy a
R6vetRez6R szednt  ÷ delReziR:
,147o § (1) A Ro onavi us-vil g]i iny Hemzetga asigot 6Hnt6 hatisi aR eHyhit@se

deR ben szQRsSges gazdas gi [ntSzked@s 61 sz616 603f2020o (Xllo18o} ko : °  endelet
hat lyba!@p@s@ eR  ap] t61 2022° ]Q ius 30o  ap ig = a (3) @s (4) bekezd@sben foglaR
kiv6tellel
a) a hetyi 6nkorm nyzat,
b) a helyi 8nRo 9 syzat attal  nHta to 
ha) RSlts gvetSsi sze 
bb) nonprofit szervezet,
bc) egy b sze ezet,
c) a hetyi 6nkorm nyzat tSbbs@gi tulajdoni r szesed s¢vel mQkOd6 gazdas gi tgrsas g,
d) a helyi 6nkorm nyzat t6bbs@gi tula]doni r@szesed s@vel mOkSd8 gazdasggi t rsasgg altal
alapitott gazdas gi t rsas g,
e) a k@pvisel6-testOlet feladatk6r@be ta oz6 k6zszolg ttat s et! tgsgra szerzSd ssel
rendelkez6, a polg&ri perrendtart&sr6t sz616 t6rv®ny szednti gazdaikod6 szervezet
£ltal  nyQ]tott  szolg£ltat£sS ,           tevSR÷nysSg88    ÷g£llapitott  d!],  az
6nkorm&nyzati vagyonnal vai6 gazdAIkodSs keret6ben felmerOl6 di], ilt÷ ÷ ÷gy b di fiz÷tSsi
R6telezettsSg (a tovgbbiakban egyOtt di])   SR÷ n÷  lehet  agasabb  mint az
ugyanazon dijnaR a @03/2020. (Xll. 18o) Korm. rendelet hatSlybat@p@s@t  egeldz6 napon
hatSlyos  s alkal a rid6  @ k÷.
(2}    !} beRezd s sze inti sze ezet a 803 2020. (Xll. !8.} Ko =  e delet
hat£ lybal6p s6nek napj£t61    meg£llapitoI QI dijat ne  vezethet be, 2022. jinius 30.
nap £ig Qj di]at ne  allapithat  eg,  egl¢v6 di]at Q) kitelezetti k8 ÷ ne  te ]÷szthet ki.
(3) Nero kei! alkatmazni az (I) bekezd¢sben foglaltakat abban az esetben, ha a felek a
603!2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hat£1ybal¢p¢se el6tt- legai£bb k¢t¢ves id6taHamra vagy
hat£rozatian id6re- megk6t6tt szerz6d¢sOkben sz£mszerQsithet6 m6don meghatarozt£k a
dijemel¢s mSrtSk¢t az (1) bekezd¢s szerinti id6szak vonatkoz£s£ban.
(4) Nem kell aikaimazni az (!) bekezdSsben foglaltakat abban az esetben, ha a di]emelSs
m¢rtSkSt a dijfizetSsi k6telezetts¢get el6ir6 jogszab£1y 2020.  okt6ber 31.  napi£ig
sz£mszerQsithet6 m6don meghat£rozta.

F÷ntieR ÷ teRintettel a gye eR¢tReztetSs (b61cs6de, 6voda, iskola), valamint a gondoz£s
int   yi t£ itCsi di a ne   6dosithat6.

Tisztelt g pvisel6-testQlet !

A fentiek alapjgn k¢rem, a hat rozati javasiat eifogadasato



1.   HAWoAROZATI IAWASLAT

F61de£k K6zs@gi Onkorminyzat K6pvisel6-test/ilete az @theztet6s iHt@zrn@nyi t@ritisi
dij£naR felOivizsgilat£r61 sz616 el6terjeszt6st megt £rgyalta, 8s az alabbi hat£rozatot hozza

A K¢pvisel6-test{Slet a FSIIe£Ri Qyemsekmosoly 0vod£ban, valamiHt a FIIIe£Ri N£vay
Altalinos l®koliban az  tReztet@s iHt@zm yi t °it6si dijait a v6szhelyzettet

6sszefigg6 itmeneti szab£lyokr61 sz616 2021. 6vi XCIX. t6n!6ny 147. §-a 6Helm¢ben nero
m6dositja.

A hati 'ozat 61 6 ÷sit6st Rap:
1. F61de£k T@rs¢gi Szoci£lis, Eg6szs6gOgyi, Gyermekj616ti 6s Ovodai ©nkorm£nyzati

T£rsul£s T£rsu!£si Tan£csa
2. F61de ik-0f6tde k k6zs6gek jegyz6je
3. F61de£ki Gyermekmosoly 0voda int@zm6nyvezet6
4. F61de£ki K6z6s Onkorm£nyzati Hivatal p@nzigyi csopoH

2.   HA'[AROZAT! 4AVASLAW

FOlde£k  KOzsegi  Onkormanyzat  K6pviset6-testOlete  a  FOldeak  T@rs@gi  Szoci£lis,
Eg6szs6g/gyi, Gyei'mekj61@ti @s ©vodai ©nkorminyzati T9rsul£s Tirsulisi Tan£csinak
d6nt@se alap]an a F61de£ki IEgyesitett Eg@szs6gOgyi @s Szoci£tis Int@zm@ny Bitcsid@]@ben
a gy÷ ' eR@tR÷ztet@s i t@z nyi t@dt@si diianak  tQtvizsgalati 61 sz6t6 el6terjeszt@st
megtargyalta, @s az alabbi hat£rozatot hozza

A R pvisel6-t÷st let a F61de Ri Bgyesitett Bg szs gSgyi  s Szoci$lis Int zm ny
Bilcs6d ]Sb÷  a gye eR tReztetSs iatiz inyi t it $i di]£t, vata ist a gondo s
ist£zmSsyi tSHt si Ii]St a vSszhetyzettet Osszef/gg6 £tmeneti szab£lyokr61 sz616 2021. 8vi
XCIX. tOrvSny 147. §-a 8 lelmSben He   6dosit.ia.

A hata ozat 61 @ ÷sit t Rap"
1. FOldeak T6rs6gi Szoci£1is, Eg6szs£gigyi, Gyermek]616ti 6s Ovodai ©nkom]£nyzati

Tirsul£s T£rsu!£si Tan£csa
2. FOlde£k-0fOlde£k kOzs6gek ]egyz6]e
3. F61de £ki EESZI intSzm6nyvezet6
4. FOtde ki K6z6s Onkorminyzati Hivatal pSnzigyi csopoiR

F61deik, 2022. febru&r 04.

polg£rmester


