Jegyzőkönyv
Készült: Ve resegyház Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, az Ügyrendi,
Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2012. március 28-án, 11.00 órakor megtartott
rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: az egész ülés folyamán:
Tóth Sándor elnök; Bobál Imréné, Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági
tagok; Garai Tamás jegyző.
Tóth Sándor, a bizottság elnöke 11:10 órakor nyitja meg az ülést. Köszönt minden jelenlévőt.
Megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel határozatképes.
Ismerteti a meghívóban előzetesen közölt napirendi pontokat, és megkérdezi a
bizottsági tagokat, egyetértenek-e a napirenddel.
Szavazás: egyhangú igen (3)

1. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Bölcsődei gondozási díj bevezetése kapcsán a gyermekvédelem
helyi rends zeréről szóló 9/2006. (VI.21.) ÖR. sz. rendelet
módosítása
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: Elmondja, hogy a gyermekvédelmi törvény alapján a gyerekek napközbeni
ellátásért térítési díjat kell fizetni. A 328/2011-es kormányrendelet a
fenntartóra bízza, hogy bevezeti-e a bölcsődében a gondozási díjat. A térítési
díjban külön kell meghatározni az étkezési- és a gondozási díjat. Ismerteti a
díjakat.
Elmondja, hogy a gondozási díj jövedelemfüggő, melynek megállapításához a
szülők jövedelemigazolást nyújtanak be. Részletezi a különböző jövedelemkategóriákhoz tartozó gondozási díjakat.
Elmondja, hogy a gondozási díjból évente átlagosan számolva 78 gyerekre 10
millió Ft lenne az önkormányzat bevétele. A környező településekkel
összehasonlításra kerültek a díjak.
Mivel rendeletben szabályozza az önkormányzat a gondozási díjat, ezért a
helyi gyermekvédelmi rendeletet szükséges módosítani. Ismerteti az
előterjesztés pontjaiban meghatározott szabályokat.
Bobál Imréné: Megkérdezi, hogy ha a gyerek beteg, akkor is ki kell-e fizetni az egész havi
díjat?
Garai Tamás: Elmondja, hogy igen, mert kormányrendelet határozza meg. Az étkezési díjat
nem kell fizetni a hiányzás idejére, de a gondozási díjat igen.

Bobál Imréné: Elmondja, hogy ez igazságtalan, mivel a szülőnek olyan szolgáltatásért kell
fizetni, amit nem vesz igénybe.
Garai Tamás: Elmondja, hogy az önkormányzatnak a bölcsődei ellátás évente 86,5 millió Ftjába kerül, ebből mindössze 10 millió Ft-ot tenne ki a gondozási díj bevezetése.
Szekszárdiné Bányai Katalin: A rendelet technikai felépítéséhez tesz javaslatot.
Tóth Sándor: Elmondja, hogy előző nap a bölcsőde vezetője azt az információt adta a
Szociális Bizottságnak, hogy beleillenek a díjak a környező települések díjaiba,
és még vannak olyan dolgok, amiket el sem várnak a többi bölcsődéhez képest
(pl. időszakonként különféle tisztálkodási eszközök beküldése a szülők
feladata)
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
35/2012. (III.28.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a bölcsődei
gondozási díj bevezetése kapcsán a gyermekvédelem helyi rendszeré ről s zóló 9/2006.
(VI.21.) ÖR. sz. rendelet módosítását, és javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (3)

Tóth Sándor elnök megköszöni a bizottság munkáját, és az ülést 11:45 órakor bezárja.
kmf.
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