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Tisztelt Közgyűlés! 
 
2011. évben jelentős szervezeti változások történtek mind a gyermekvédelmi-, mind a 
közoktatási intézményi körben. 
A gyermekvédelmi szakellátásból több külső férőhely kivonásra került, illetve újak 
integrálódnak a Megyei Gyermekvédelmi Központ szervezetéhez. Emellett egyes 
lakásotthonok szakmai önállósága megszűnt és az ellátás gyermekotthoni formában 
szerveződött újra. 
 
A közoktatási feladatokat – ezzel együtt a gyermekétkeztetési feladatokat – érintően a 
Balassagyarmat Város Önkormányzatától átvett intézmények számára is meg kell határozni a 
gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjakat. 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható 
bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 
meghatározza azokat az ellátási formákat, amelyeknek igénybe vétele esetén a jogosult, vagy 
törvényes képviselője az ellátásért személyi térítési díjat köteles fizetni. 
 
A megyei önkormányzat által nyújtott szolgáltatások köréből a fiatal felnőttek utógondozói 
ellátásának és a gyermekek, családok átmeneti gondozásának igénybevétele esetén állapítható 
meg térítési díj. 
A Gyvt. 146. § (4) bekezdése szerint a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított 
gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni többek között: 

- az óvodában, 
- az általános és középiskolai diákotthonban, kollégiumban, illetve az itt szervezett 

externátusi ellátásban, 
- az általános iskolai menzai ellátás, továbbá – ha külön jogszabály másképpen nem 

rendelkezik – középfokú iskolai menzai ellátás keretében, 
- a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben. 

 
A gyermekjóléti- és gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díját a Gyvt. 147. § (1) 
bekezdése szerint az intézményt fenntartó évente kétszer állapíthatja meg. 

Az intézményi térítési díj alapja: 
• a gyermekek étkeztetésének biztosítása esetén az élelmezés nyersanyagköltségének 

egy ellátottra jutó napi összege [Gyvt. 148. § (3) bekezdés],  
• az utógondozói ellátás és az átmeneti gondozás igénylése során az egy ellátottra jutó 

önköltség napi összege [Gyvt. 150-151. §]. 
 
Az egyes intézmények 2011. évi nyersanyagköltségét a testület 2010. novemberi ülésén 
határozta meg, amely alapját képezte a gyermekétkeztetés 2011. évi intézményi térítési 
díjainak. A Balassagyarmat Város Önkormányzatától átvett intézmények 
nyersanyagnormáiról is dönteni kell Közgyűlésünknek, ezért a határozati javaslatban foglaltak 
szerint indítványozom az étkeztetési tevékenységet végző intézmények 2011. évi élelmezési 
nyersanyagnormáinak megállapításáról szóló 145/2010. (XI. 25.) Kgy. határozat módosítását. 
 
2010. decemberében a gyermekvédelmi intézmények vezetői javaslatot tettek a különböző 
szakmai egységekben élő, utógondozói ellátásban részesülők, illetve átmeneti gondozást 
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igénylők jövedelmi viszonyai és az egy főre vetített önköltség alapján az ellátásáért fizetendő 
intézményi térítési díjra. 
A Közgyűlés mindezekre tekintettel alkotta meg 32/2010. (XII. 16.) önkormányzati 
rendeletét, meghatározva a gyermekjóléti-, gyermekvédelmi ellátások és a gyermekétkeztetés 
2011. évi intézményi térítési díját. 
 
Az intézményi struktúra 2011. évi változásaira tekintettel indítványozom a Tisztelt 
Közgyűlésnek a határozati javaslat elfogadását, továbbá a csatolt rendelet-tervezetek szerint a 
gyermekvédelmi szakellátást, átmeneti gondozást és a gyermekétkeztetést biztosító 
intézmények intézményi térítési díjának megállapítását. 
 
(A rendelet-tervezet szövegében a változást dőlt betűkkel jelzem.)  
 
Salgótarján, 2011. július 15. 
 
 
          Becsó Zsolt 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

az étkeztetési tevékenységet végző intézmények 2011. évi élelmezési 
nyersanyagnormáinak megállapításáról szóló 145/2010. (XI. 25.) Kgy. határozat 

módosítására 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a 145/2010. (XI. 25.) Kgy. határozata 1 
pontjában található táblázat 2. pontja 2011. szeptember 1-jei hatállyal a következő 2.6, 2.7, és 
2.8 alpontokkal egészül ki: 

 
„2.6 Madách Imre Kollégium Balassagyarmat 490 
 2.7 Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 

Balassagyarmat 
490 

 2.8 Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola 
Balassagyarmat 

490” 

 
2. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a meghatározott napi élelmezési nyersanyagköltséget 

az érintett intézményekkel közölje. 
Határidő: 2011. augusztus 31. 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

3. A közgyűlés utasítja az érintett intézmények vezetőit, hogy az élelmezési nyersanyagköltséget 
vezessék át élelmezési szabályzatukban, és határozzák meg az ezen alapuló személyi térítési 
díjakat. 
Határidő: 2011. szeptember 1., illetve folyamatos 
Felelős: az érintett intézmények vezetői 

 
 
Cered, 2011. augusztus 18. 
 
 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

..../2011. (VIII.……..) önkormányzati 
r e n d e l e t e 

 
Nógrád Megye Önkormányzatának intézményeiben fizetendő gyermekvédelmi ellátások 

intézményi térítési díjáról szóló 34/2005. (XII. 23.) Kgy. rendelet módosításáról 
 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és a 147. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, valamint a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról és az igénybevételéről szóló 12/1998. (V. 1.) Kgy. 
rendelet 11. §-ára figyelemmel a következő rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
A Nógrád Megye Önkormányzatának intézményeiben fizetendő gyermekvédelmi ellátások intézményi 
térítési díjáról szóló 34/2005. (XII. 23.) Kgy. rendelet I. és II. számú melléklete helyébe jelen rendelet 
I. és II. számú melléklete lép. 
 

2. §  
 
E rendelet 2011. szeptember 1-jén lép hatályba, mellyel egyidejűleg a 32/2010. (XII. 16.) 
önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
Cered, 2011. augusztus 18. 
 
 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 
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I. számú melléklet a ……/2011. (VIII.…) önkormányzati rendelethez 
 
Nógrád Megye Önkormányzata gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményeiben fizetendő 

2011. évi intézményi térítési díjak 
         

napi ( Ft) havi ( Ft) 
 

I.  Megyei Gyermekvédelmi Központ: 
 
1. “Margaréta” Gyermekotthon Szátok, Kossuth út 106-108. 310,-      9.300,- 
2. Biztos Kiút” Gyermekotthon “Nefelejcs” Lakásotthon   
 Mátraszele, Gáborvölgy út 31. 310,-       9.300,- 
3. Százszorszép Gyermekotthon  

- Szátok, Kossuth út 70. 333,-         10.000,- 
- „Ipolyparti Fészek” Lakásotthon Balassagyarmat, Munkás út 2. 310,-           9.300,- 

4. „Háromszínvirág” Gyermekotthon  
− “Ábel” Lakásotthon Bátonyterenye, Csokonai út 7.  310,-       9.300,- 
− “Szivárvány” Lakásotthon Bátonyterenye, Határ út 7.   310,-       9.300,- 
− “Vadvirág” Lakásotthon Tar, Szondi Gy. út 140.  310,-       9.300,- 

  
5. Külső férőhely (Bátonyterenye) 310,-       9.300,- 
 Külső férőhely Szátok 310,-       9.300,-
 Külső férőhely Patvarc 310,-       9.300,- 
 
6. Nevelőszülői ellátás 310,-       9.300,- 
 
II. Reménysugár Otthon Balassagyarmat 
 

− anyaotthoni férőhelyek  533,-         16.000,- 
− átmeneti ellátást biztosító férőhelyek 533,-         16.000,- 
− utógondozói ellátás 533,-         16.000,- 

 
III.  Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani  

Intézmény és Gyermekotthon 
 

Pásztói Gyermekotthon 407,-          12.200,- 
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II. számú melléklet a …../2011. (VIII….) önkormányzati rendelethez 
 
 

Nevelési-oktatási intézményekben tanuló gyermekek étkeztetéséért fizetendő 2011. évi 
intézményi térítési díjak 

 
 

 
Intézmény megnevezése 

 
 

 
Intézményi térítési 

díj  
Ft/nap/fő 

 

 
Intézményi térítési 

díj csak ebéd 
igénylése esetén 

Ft/nap/fő 
 

• Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Gyermekotthon  

(Pásztó) 

 
500 

 
205 

Tagintézménye: 
• Balassagyarmati Óvoda, Általános Iskola 

 

 
315 

 

 
205 

 
• Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és 

Kollégium (Salgótarján) 
490 205 

Tagintézményei: 
• Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola 

és Kollégium (Bátonyterenye) 
• Lorántffy Zsuzsanna Kollégium 

(Salgótarján) 
- Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók 

Arany János Kollégiumi-Szakiskolai 
Programja 

- Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 
Kollégiumi Programja 

 
490 

 
490 

 
 

590 
 

590 

 
205 

 
205 

 
 

205 
 

205 

• Váci Mihály Gimnázium (Bátonyterenye) 205 205 

• Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola és Kollégium (Szécsény) 

490 205 

• Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi 
Szakközépiskola és Kollégium (Pásztó) 

490 205 

• Madách Imre Kollégium (Balassagyarmat) 
 

• Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 
Tehetséggondozó Programja 

490 
 

590 

205 
 

205 

• Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és 
Szakiskola (Balassagyarmat) 

490 205 

• Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és 
Speciális Szakiskola (Balassagyarmat) 

490 205 
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 Melléklet az 53-60/2011. ikt. számú előterjesztéshez 
 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 
mely ismerteti a Nógrád Megye Önkormányzatának intézményeiben fizetendő gyermekvédelmi 
ellátások intézményi térítési díjáról szóló 34/2005. (XII. 23.) Kgy. rendelet módosításáról szóló 

rendelet elfogadásának várható következményeit 
 
 

 
A vizsgált kritériumok 

 

 
A vizsgálat eredménye 

 
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai 

A jogszabály Nógrád Megye Önkormányzata 
által fenntartott gyermekvédelmi- és 
gyermekétkeztetési feladatokat ellátó 

intézmények szolgáltatásait igénybe vevő 
jogosultak és hozzátartozóik számára határozza 
meg az ellátásért fizetendő intézményi-, majd 
ebből következtetve a személyi térítési díjakat. 

A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési 
hatásai 

A rendeletek elfogadásával a szolgáltatások 
igényléséhez kapcsolódó napi és havi térítési 

díjak kiadási és bevételi oldalon is 
számszerűsíthetővé, ezáltal tervezhetővé válnak 

mind a jogosulti kör, mind az ellátást nyújtó 
intézmények számára. 

A tervezett jogszabály környezeti 
következményei 

A jogszabály tárgyából eredően környezeti 
következmények nem merülnek fel. 

A tervezett jogszabály egészségi következményei A jogszabály tárgyából eredően egészségi 
következmények nem merülnek fel. 

A tervezett jogszabály adminisztratív terheket 
befolyásoló hatásai 

A tervezett jogszabály elfogadásának és 
bevezetésének nincsenek jelentős adminisztratív 

terhei. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a 

jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 

A jogszabály megalkotása a Nógrád Megye 
Önkormányzata által fenntartott gyermekvédelmi 
és közoktatási intézményi struktúrának a 2011. 

évben bekövetkezett módosulása indokolja. 
Elmaradása esetén az újonnan a rendszerbe 

integrált-, vagy a szervezeti változással érintett 
intézmények ez irányú bevételei és a 

szolgáltatásokat igénylők által, az ellátásért 
fizetendő térítési díjak nem lennének jogszerűek. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A jogszabály alkalmazásához a szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 
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INDOKOLÁS 
 

a Nógrád Megye Önkormányzatának intézményeiben fizetendő gyermekvédelmi ellátások 
intézményi térítési díjáról szóló 34/2005. (XII.23.) Kgy. rendelet módosításáról szóló rendelethez 

 
 

Általános indokolás 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a tvábbiakban: 
Gyvt.) 29. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások (a továbbiakban: személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint 
a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot. 

A Gyvt. 147. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások 
intézményi térítési díját az intézményt fenntartó évente kétszer állapíthatja meg. 
 
 

Részletes indokolás 

1-2. §-hoz 

A Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott intézményi struktúrában, ezen belül a 
gyermekvédelmi- és a közoktatási intézményi körben 2011. évben jelentős szervezeti változások 
történtek. 
A gyermekvédelmi szakellátásból több külső férőhely kivonásra került, illetve újak integrálódnak a 
Megyei Gyermekvédelmi Központ szervezetéhez. Emellett egyes lakásotthonok szakmai önállósága 
megszűnt és az ellátás gyermekotthoni formában szerveződött újra. 
A közoktatási feladatokat – ezzel együtt a gyermekétkeztetési feladatokat – érintően a Balassagyarmat 
Város Önkormányzatától három intézmény került a megyei önkormányzat fenntartásába. 
A szervezeti változásokkal érintett-, és az újonnan rendszerbe lépő intézmények számára is meg kell 
határozni a szolgáltatásért (utógondozói ellátás, gyermekétkeztetés) fizetendő intézményi térítési 
díjakat. 

 


