
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelete

a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól szóló 23/2001. (VII. 1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról1

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, valamint 147. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi  LXV.  törvény  8.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a 
következőket rendeli el:

1. § A  gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól szóló 23/2001.(VII. 
1.)  önkormányzati  rendelet  (a  továbbiakban: Rendelet)  6/A.  §  (3)  bekezdése  a 
helyébe a következő rendelkezés lép:

„6/A. § (3) A támogatás havi összege 480 Ft.”

2. §  A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„9.  §  (1)  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  által  fenntartott 
gyermekjóléti alapellátást végző intézmények intézményi térítési díját e rendelet 
melléklete  tartalmazza.  A  díjak  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (4) bekezdése alapján az  
általános forgalmi adót nem tartalmazzák.”

3. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § (1) Ez a rendelet  2012. április 1-jén lép hatályba, és 2012. április 2-án hatályát 
veszti.
(2) A rendelet 1. §-ában meghatározott kedvezmény 2012. január 1-jétől illeti meg 
a jogosultakat.

M i c h l  József    Dr. Kórósi Emőke 
             polgármester          jegyző

1 A rendelet megalkotásának napja: 2012. március 28.



1. melléklet a 12/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól szóló 
23/2001. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  által  fenntartott 
gyermekjóléti  alapellátást  végző  intézmények  intézményi  térítési  díját  a 
következőkben határozza meg:

A B C
1. 100 %-os mértékű térítési díj  50 %-os mértékű térítési díj

2. Bölcsődés korúak ellátása
       a) étkeztetés 340 Ft         170 Ft
       b) gondozás 1180 Ft -
3. Óvodás korúak ellátása 320 Ft         160 Ft

4. Általános iskolások 
ellátása
    a) napközi                 
    b) ebéd                      

                        

375 Ft     
270 Ft             

190 Ft
135 Ft
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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól szóló 23/2001. (VII. 1. ) 
önkormányzati rendelete módosításáról szóló

12/2012. (III. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A közlekedési támogatás havi összege a tanulóbérlet mértékének megfelelően módosításra 
kerül.

A 2. §-hoz

Pontosítja a rendelet, hogy a mellékletben szereplő díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

A 3. §-hoz

A képviselő-testület dönt az étkezési térítési díjak 2012. április 1-jétől történő megemeléséről.

A 4. §-hoz

Az önkormányzati rendelet – a közlekedési támogatásra vonatkozó rendelkezés kivételével - 
2012. április 1-jén lép hatályba, majd azt követően, miután beépült az alaprendeletbe, 2012. 
április 2-án hatályát veszi.
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