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Tárgy: javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 23/2012. (VIII.23.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI tv. 146-151 § és a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi 
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 
328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet rendelkezik a bölcsődei térítési díjról.  
A bölcsődei térítési díjra vonatkozó új szabályozás a fenntartóra bízza annak eldöntését, hogy 
él-e a jogszabály adta lehetőséggel és bevezeti –e a gondozásért kérhető térítési díjat, tehát 
minden önkormányzat és más fenntartó maga dönthet ebben a kérdésben. 
 
A Gyvt. 147. § (2) bekezdés értelmében a fenntartó a bölcsőde esetében kiszámítja az 
intézményi térítési díjat. A szülők a személyi térítési díjat fizetik meg. 
 
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló XXXI tv. 150 §-a alapján a 
személyi térítési díj megállapításánál a család egy főre eső jövedelmét kell figyelembe venni. 
Az egy főre eső jövedelem számításakor az alábbi személyek jövedelmét kell figyelembe 
venni: 

 szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát 
 a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket 
 a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje 

szerint tanulmányokat folytató gyermeket  
 a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény 

nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket, 
 korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a fogyatékos gyermeket és 

rendszeres havi jövedelmüket. 
A törvény szabályai szerint a bölcsődei személyi térítési díj összege az étkezéssel együtt nem 
haladhatja meg a család egy főre eső nettó jövedelmének a 25 %-át. A rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, a 3 vagy több gyermeket nevelő 
családok gyermekei, valamint a tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermekek, átmeneti 
gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél, vagy gyermekotthonban 
elhelyezett, valamint az átmeneti, vagy tartós nevelésbe elhelyezett gyermekek mentesülnek a 
gondozási díj megfizetése alól. A kedvezményezett körön kívül eső családok esetében pedig 
jövedelemarányosan kerül megállapításra a személyi térítési díj, tehát a szabályozás 
figyelemmel van a szülők jövedelmi helyzetére. 
 



A személyi térítési díj meghatározása érdekében a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek 
családjában felmérést végeztünk jövedelmi viszonyaikról. 575 db válasz érkezett a Bölcsődék 
Intézménye vezetőjéhez. A felmérésből kiderült, hogy többségében 2 felnőtt 1 gyermek 
(38,26 %) illetve 2 felnőtt 2 gyerek (37,22 %) él egy háztartásban.  
A háztartások többségében 100.000-200.000 Ft (33,04 %) közötti nettó jövedelemmel 
rendelkeznek.  
 
A felmérés adatait figyelembe véve került meghatározásra a személyi térítési díj, 
kedvezmények lépcsőzetes megállapításával. 
 
A rendelet-tervezet értelmében a személyi térítési díj 2012. szeptember 1-től kerül 
bevezetésre. 
 
Rendeleti javaslat: 
A Képviselő-testület elfogadja a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 
formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 23/2010. (VIII.23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest 
Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012. (……) 
önkormányzati rendeletét. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 15 nap 
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