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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 ren-
delet-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 gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. tv. 147. § (1) 

brkrzdés értelmében a fenntartó megállapítja a 146. § (1) bekezdése szerinti ellátások 
intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szó-
ló törvényben biztosított támogatás különbözete.  

Az intézményi térítési díj módosításával a személyi térítési díj megállapítása nem vál-
tozik. 

 
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 in-

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

feltételek rendelkezésre állnak, azok többlet erőforrást nem igényelnek. 
 
 
Újpest, 2015. május 22. 
 
 
 
 
                            Nagy István 
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Rendeleti javaslat: 
A Képviselő-testület elfogadja a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellá-
tások 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 
…./2015. (……) önkormányzati rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2015. (......)  
önkormányzati rendelete 

 
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevé-
teléről, 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 védelmé-
ről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 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 (a továbbiak-
ban: ÖR.) 1. melléklet 1. pontjának utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás intézményi térítési díja: 2590 Ft/nap/gyerek.” 
 

2. § 
 
Az ÖR. 1. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

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. 550.-Ft” 
  

 
  

3. §. 
 

(1) Ez a rendelet 2015. június 1. napján lép hatályba.  
(2) Az e rendelettel meghatározott térítési díjakat 2015. június 1. napjától kezdődően kell 

alkalmazni. 
 
 
  

Dr. Tahon Róbert 
jegyző 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 
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Indokolás 

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 146. 
§ (1) bekezdése értelmében ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gon-
doskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni 
ellátásáért és gyermekek átmenti gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért, vala-
mint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. 
147. § (1) A fenntartó megállapítja a 146. § (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi 
térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvény-
ben biztosított támogatás különbözete. Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és 
ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségele-
mek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával. 
147. § (2) bekezdés kimondja, hogy a bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat 
külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és 
a vele történő foglalkozásra, valamint a 151 § (3) bekezdésében foglaltak szerint a 
gyermekétkeztetésre vonatkozóan. 
 
A Gyvt. 147. § értelmében az intézményi térítési díj felülvizsgálata megtörtént. A böl-
csődei ellátás keretében nyújtott gondozás intézményi térítési díja 2580 Ft-ról 2.590 
Ft/nap/gyerek összegre módosul. a Bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás sze-
mélyi térítési díja változatlan összegű.  
Az Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthonában az intézményi térítési díja 7650 Ft-ról 
7550 Ft/fő/nap összegre csökken. 
 


