
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

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

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi 
igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  18.  §  (2)  bekezdésében,  valamint  147.  §  (1) 
bekezdésében,  továbbá  a  148.  §  (5)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  helyi 
önkormányzatokról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény 13.  §  (1)  bekezdés  8.  pontjában 
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) 9. §-a a következő (5) bekezdéssel 
egészül ki:

"(5)  A  személyi  térítési  díj  összegét  a  gyermekjóléti  intézményvezető  szociális 
rászorultság  alapján  csökkentheti  az  (1)-(2)  bekezdés  alapján  megállapított  személyi 
térítési díj 50%-ig, ikrek esetében 25 %-ig, ha a gyermeket gondozó családban az egy 
főre  számított  havi  jövedelem az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb összegének 
300%-át nem éri el, és a szülő ezt kéri."

2. § A Rendelet 6/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„6/A. § (3) A támogatás havi összege 500 Ft.”

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

(1)  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  által  fenntartott  óvodák, 
gyermekjóléti  alapellátást  végző  intézmény,  valamint  a közigazgatási  területén  az 
állami intézményfenntartó központ által fenntartott 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.

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

5. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Michl József  dr. Kórósi Emőke
polgármester jegyző

A rendelet megalkotásának napja: 2012. december 19.



1. melléklet a 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelethez

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

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  által  fenntartott  óvodák,  gyermekjóléti 
alapellátást  végző  intézmények,  valamint  a közigazgatási  területén  az  állami 
intézményfenntartó  központ  által  fenntartott 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


