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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: 
2013. augusztus 1. napjától az eddigi élelmezési térítési díjak (374 Ft) 5 %-os 

emelése (393 Ft) a költségvetésben 1.709.760 Ft bevételt eredményez. Az emelés 
következtében 24 Ft-tal emelkedik az élelmezés térítési díja a családok részére.  

A gyerekek védelméről szóló 1997. évi XXXI tv. 104. § (1) bek. b) pontja értelmében a 
fenntartó meghatározza az intézményi térítési díjat. 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. június 21. 
 
 
 
 
         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 (a továbbiakban: R.) 25. §-a az alábbi (4) 
bekezdéssel egészül ki: 
„(4) A bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés személyi térítési díjat a 
tárgyhónapot megelőző hónap 1-je és 10-e között - az intézményvezető által előzetesen 
megadott konkrét időpontban – kell megfizetni.” 
 

2. § 
 
Az R. 1. melléklete 1. pontja helyébe az e rendelet melléklete szerinti rendelkezés lép. 
 

3. §. 
 

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

kezdődően kell alkalmazni. 
 
 
 
 
 
  

Dr. Tahon Róbert 
Jegyző 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 
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melléklet a …/2013. (…...) önkormányzati rendelethez 
 
 
„1.  
 

Bölcsődei élelmezési térítési díjak: 
 
BÖLCSŐDEI ELLÁTOTTAK 
    NYERSANYAGNORMA   393 Ft 
    Áfa 27%     106 Ft 
                  -------------- 
          499 Ft 
 
 
BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK 
    NYERSANYAGNORMA   393 Ft 
    Áfa 27%     106 Ft 
          ----------- 
          499 Ft 
    MUNKÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁS (33%)          -165 Ft 
                   ---------------- 
          334 Ft 
 
 
INTÉZMÉNYVEZETŐ, BÖLCSŐDEI RÉSZLEGVEZETŐK 
    NYERSANYAGNORMA   393 Ft 
    Áfa 27%     106 Ft 
                  -------------- 
          499 Ft 
 
 
KÜLSŐ ÉTKEZŐK csak ebéd, helyben fogyasztott 
    NYERSANYAGNORMA   339 Ft 
    Rezsiköltség (26%)      88 Ft 
    Áfa (27%)     115 Ft 
                    ------------- 
    Összes térítési díj     542 Ft 
 
 
KÜLSŐ ÉTKEZŐK elvitelre (csak ebéd) 
    NYERSANYAGNORMA   339 Ft 
    Rezsiköltség: (26%)      88 Ft 
    Egyéb rezsiköltség        5 Ft 
    Áfa (27%)     117 Ft 
          ----------- 
    Összes térítési díj:    549 Ft 
 

 
A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás személyi térítési díja (gondozási díj): 
500 Ft/nap. 
A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás intézményi térítési díja: 2288 
Ft/nap/gyerek” 
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Indokolás 
 
 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint 
a fizetendő térítési díjakról szóló 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdéssel 
egészül ki. A rendelet ez idáig nem tartalmazta a gyermekétkeztetésre vonatkozó személyi térítési díj 
befizetésének módját. 
Az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézmény vezetőjének jelzése alapján 2013. augusztus 1. napjától 
szükséges az eddigi élelmezési térítési díjak (374 Ft) 5%-os emelése (393 Ft).  
Az Gyvt. 147 § értelmében az intézményi térítési díj felülvizsgálata is megtörtént. A bölcsődei ellátás 
keretében nyújtott gondozás intézményi térítési díja: 2.288 Ft/nap/gyerek összegre módosul. a Bölcsődei 
ellátás keretében nyújtott gondozás személyi térítési díja változatlan összegű.  
2013. augusztus 1. napjától a rendelet-tervezet mellékletében feltüntetett bölcsődei élelmezési díjak és 
intézményi térítési díj kerül megállapításra. 
 


