
 
Budapest Főváros IV. kerület  
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT  

 1041 Budapest, István út 14. 
 231-3155, Fax.: 231-3156 

NagyI@ujpest.hu 
ALPOLGÁRMESTERE 

 
www.tuv.com 

ID 9105075801 
Management System 

ISO 9001:2008 
valid until: 2016.06.26. 

 

ÚJPESTI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE *  1042 BUDAPEST, ISTVÁN ÚT 14. * NagyI@ujpest.hu 

 
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: 
Új élelmezési program bevezetése teszi szükségessé a személyi térítési díj befizetési 
határidejének módosítását. Az étkezési térítési díj befizetéséhez hasonlóan a szülők a 
személyi térítési díjat egy hónappal előre fizetik meg. 
A 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a 
személyi térítési díjat az igénybevétel napjától havonként – ha a települési 
önkormányzat vagy a megállapodás másként nem rendelkezik – bölcsőde, családi 
napközi, családi gyermekfelügyelet és gyermekétkeztetés esetén a tárgyhónap 10. 
napjáig kell befizetni az ellátást nyújtó intézmény elszámolási számlájára. 
Az új rendszerre való átállás a nyári időszakban kisebb terhet ró a családokra. 
 
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, 2014. június 20 
. 
 
 
                            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 
23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és 
ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2014. (……) önkormányzati rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
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Budapest Főváros IV.  kerület Újpest Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
…/2014. (…...) 

önkormányzati rendelete 
 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 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 23/2010. (VIII.23.) 
önkormányzati rendelet 25/A. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki: 
„(9) A gondozási díjat – a gyermekétkeztetés személyi térítési díjával egyidőben - a 
tárgyhónapot megelőző hónap 1-je és 10-e között, az intézményvezető által előzetesen 
megadott konkrét időpontban kell megfizetni.” 
 

2. §. 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit első alkalommal 
a 2014. augusztus havi bölcsődei gondozási díjak vonatkozásában kell alkalmazni. 
 
 
 
 
 

Dr. Tahon Róbert 
jegyző 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 
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Indokolás 
 
A 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a 
személyi térítési díjat az igénybevétel napjától havonként – ha a települési 
önkormányzat vagy a megállapodás másként nem rendelkezik – bölcsőde, családi 
napközi, családi gyermekfelügyelet és gyermekétkeztetés esetén a tárgyhónap 10. 
napjáig kell befizetni az ellátást nyújtó intézmény elszámolási számlájára. 
 
Új élelmezési program bevezetése teszi szükségessé a személyi térítési díj befizetési 
határidejének módosítását. 
Az étkezési térítési díj befizetéséhez hasonlóan a szülők a személyi térítési díjat is egy 
hónappal előre fizetik meg. 
 
 


