
 

Minősített többség 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 7. 
számú napirendi pontja 
 
Rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi 
szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról szóló 
15/2007. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző   
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta az Ifjúsági és Sport, Gazdasági és 
Mezőgazdasági, a Pénzügyi valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság. 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat …/2009. (II. 13.) önkormányzati  
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások 

formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról szóló 15/2007. (VI. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 (TERVEZET) 

 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 
16. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörben eljárva, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ának (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi 
szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról szóló 15/2007. 
(VI. 27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

1. § 
 
A Rendelet 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(7) Az utógondozói ellátásért fizetendő intézményi térítési díj az ellátást nyújtó 
intézményekben egységesen: 
 

naponta: 1.936,- Ft” 
 

2. § 
 
E rendelet 2009. március hó 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 

Dr. Puskás Imre      Dr. Bartos Georgina 
       a Közgyűlés elnöke         megyei főjegyző 
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Záradék: 
 
 
A rendelet 2009. ………… hónap …. nap kihirdetésre került. 
 
Szekszárd, 2009. ……. hónap …. nap 

 
 
 
 
Dr. Bartos Georgina 
  megyei főjegyző 
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INDOKOLÁS 

 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat …/2009. (II. 13.) önkormányzati  
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások 

formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról szóló 15/2007. (VI. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) értelmében az ellátásra jogosult az utógondozói 
ellátásért személyi térítési díjat köteles fizetni, melynek mértéke nem haladhatja meg 
jövedelmének 30 %-át, és nem lehet magasabb az intézményi térítési díjnál. 
Az intézményi térítési díjat a fenntartó állapítja meg. A díj megállapítása a Gyvt. 151. 
§-a értelmében az egy ellátottra jutó önköltség napi összege alapján történik. 
Az önköltségen a felmerült ráfordítások egy ellátottra jutó értékét kell érteni.  
A Gyermekvédelmi Igazgatóság működési kiadása 2008. évben 893.345 ezer Ft, 
saját bevétele 19.075 ezer Ft volt. Az igazgatóság által ellátott gyermekek és fiatal 
felnőttek átlaglétszáma 551 fő, az értük járó állami normatív hozzájárulás összege a 
múlt évben 490.189 ezer Ft volt. 
A gyermekvédelmi szakellátásban az állami normatívával és a saját bevételekkel 
csökkentett egy főre jutó költség évente 697 ezer Ft, naponta 1.936 Ft, ez az összeg 
az előző évben 1.811 Ft volt. 
 


