
 

 

 
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete 
 

a gyermekek ellátásáról szóló 17/2011. (IX.21.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. § 
(1) bekezdés b) pontjában, a (2) bekezdésében, az (5) bekezdésében, a 20/C. § (4) 
bekezdésében, a 21. § (1) és (3) bekezdéseiben, valamint a 29. §-ában kapott  
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény. 16. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a gyermekek ellátásáról szóló 17/2011.(IX.21.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ö.r.) módosítására a következőket rendeli 
el: 
 
 
1. § A gyermekek ellátásáról szóló 17/2011. (IX.21.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Ö.r.) 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Az ügyintézés határideje rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetén a              
kérelem benyújtását követő naptól számított tizenöt nap.” 

 
2. § Az Ö.r. 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„17. §   (1) A bölcsőde alapszolgáltatásának igénybe vételéért az alábbi térítési 
díjat kell fizetni: 
a) az ellátás térítési díja napi 100,-Ft, havi 2.200,-Ft, amely mentes az általános 
forgalmi adó alól. 
b) az étkezés térítési díja napi 287,-Ft+ÁFA, havi 6314,-Ft+ÁFA. 
 
(2) A bölcsőde többletszolgáltatásának igénybe vételéért az alábbi térítési díjat 
kell fizetni: 
a) időszakos gyermekfelügyelet 300,-Ft/óra (étkezés nélkül), 
b) só-terápia igénybe vétele 300,-Ft/óra 
c) játékkölcsönzés 500,-Ft/nap, 
d) játékház szolgáltatás 400,-Ft/óra. 
 
(3) A bölcsőde alapszolgáltatásáért járó térítési díjat a tárgyhót követő hónap 
15. napjáig, az esetenkénti többletszolgáltatások térítési díját esetenként, az 
igénybe vételt követően kell megfizetni. 
 
(4) A térítési díjakat az intézményvezető évente felülvizsgálja és szükség 
szerint javaslatot tesz módosítására a fenntartónak.” 
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3. § (1) E rendelet 2012. április hó 01. napján lép hatályba. Rendelkezéseit első 
ízben a 2012. április hóban igénybe vett ellátásokért járó térítési díjak 
megállapításánál és azok 2012. május 15. napjáig történő megfizetése során kell 
alkalmazni. 
(2) Hatályát veszti az Ö.r. 4. §-a. 
(3) Az Ö.r. bevezető részében „Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében” szövegrész 
helyébe az „Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában” szöveg lép. 
 
 
 
 
 (Dr. Dancsó József sk.) (Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk.) 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 
Kihirdetve: 2012. március 28-án. 
 
 
 
 (Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk.) 
 címzetes főjegyző 


