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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 
 
Tárgy:  Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 

formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 
23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező 
rendelet-tervezetet, figyelemmel annak indokolásában foglaltakra, szíveskedjen 
elfogadni. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásainak megfelelően elvégeztük a 
jogszabálytervezet előzetes hatásvizsgálatát az alábbiak szerint. 

a) a szabályozás várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
A gyerekek védelméről szóló 1997. évi XXXI tv. 104. § (1) bek. b) pontja értelmében a 

fenntartó meghatározza az intézményi térítési díjat. A szolgáltatási önköltséget a 
tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. Az 
intézményi térítési díj módosításával a személyi térítési díj megállapítása nem változik. 

b) a szabályozás várható környezeti és egészségi következményei:  
A rendelet módosítása közvetlen környezeti és egészségi következményekkel nem 

jár.  
c) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
A rendelet módosítása nem jár többlet adminisztratív terhekkel. 
d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei:  
A rendelet módosításának szükségességét az a) pontban meghatározattak teszik 

indokolttá. 
e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak, azok többlet erőforrást nem igényelnek. 
 
 
 
Újpest, 2013. április 19. 
 
 
 
 
         Nagy István 
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Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló – 
többször módosított - 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata Képviselő-testületének …./2013. (……) önkormányzati rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2013. (…...)  
önkormányzati rendelete 

 
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló – többször módosított - 
23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(T E R V E Z E T) 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló – többször módosított - 
23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 2. pontja helyébe az e rendelet 
melléklete szerinti rendelkezés lép. 
 

2. §. 
 

(1) Ez a rendelet 2013. május 1. napján lép hatályba.  
(2) Az e rendelettel meghatározott térítési díjakat 2013. május 1. napjától 

kezdődően kell alkalmazni. 
 
 
 
 
 
  

Dr. Tahon Róbert 
Jegyző 

Wintermantel Zsolt 
Polgármester 
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melléklet a …/2013. (…...) önkormányzati rendelethez 
 
„2, 

A térítési díjak mértéke 
a Gyermekek Átmeneti Otthonában ellátott újpesti gyermekek esetében 

 
 
Jövedelemhatár Személyi térítési díj Ft/hónap 
0 – 28.500 Ft Térítésmentes 
28.500 Ft felett 1 gyermek esetén Jövedelem 8 %-a 
28.500 Ft felett 2 illetve több gyermek 
esetén 

Jövedelem 10 %-a 

 
Intézményi térítési díj Ft/fő/nap 7. 090.-Ft” 
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Indokolás 
 
 
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 104. § 
(1) bekezdés b) pontja értelmében a fenntartó meghatározza az intézmény térítési díját. 
A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április 1-jéig 
kell megállapítani.  
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 23/2010. (VIII.23.) 
önkormányzati rendelet mellékletében az új intézményi térítési díj került feltüntetésre. 
 


