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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: 

2016. január 1. napjától Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye 
tagintézményeként önálló intézményegységként Család-és Gyermekjóléti Központ 

működik. A 1997. évi XXXI. törvény módosítása szükségessé teszi a helyi rendelet 
módosítását is.  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. tv. 147. § 
értelmében április 1. napjáig az intézményi térítési díjat felül kell vizsgálni. 

Az intézményi térítési díj módosításával a személyi térítési díj megállapítása nem 
változik. 

 

b) a szabályozás várható környezeti és egészségi következményei:  
A szabályozásnak közvetlen környezeti és egészségi hatásai nincsenek. 

 
c) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A szabályozás az adminisztratív terheket érdemben nem növeli. 

 
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: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek 

rendelkezésre állnak, az alkalmazás többletköltséggel nem jár. 
 

Újpest, 2016. április 22. 

 
         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 …/2016. (……) önkormányzati rendeletét.  
 
Felelős: polgármester 

Határidő: 15 nap 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

…/2016. (……) 

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 (a továbbiakban: ÖR.) 5. § a) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
(Az Önkormányzat által biztosított gyermekjóléti alapellátások formái:) 

„a) a gyermekjóléti szolgáltatás keretében működtetett – a család- és 
gyermekjóléti szolgálat feladatait is ellátó – Család- és Gyermekjóléti Központ,” 

 
2. § 

 

Az ÖR. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a Család- és Gyermekjóléti 

Központ útján biztosítja, mely az Újpesti Szociális Intézményen (a továbbiakban: 
SZI) belül szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként 
működik.” 

 
3. § 

 
Az ÖR. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A Család- és Gyermekjóléti Központ az általános szolgáltatási feladatain túl a 

gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló 

egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt a Gyvt.-ben 
meghatározottak szerint.” 

 

4. § 
 
Az ÖR. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

“(2) Az ideiglenes gondozás során fel kell tárni a gyermek felügyelet nélkül 
maradását előidéző okokat, és egyidejűleg haladéktalanul értesíteni kell a gyermek 

szülőjét vagy más törvényes képviselőjét, illetve a család- és gyermekjóléti 
szolgálatot, vagy a család- és gyermekjóléti központot a további átmeneti gondozás 
vagy más gyámhatósági intézkedés megtétele céljából.” 
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5. § 

 

Az ÖR. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„17. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.  

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele a kérelmező (törvényes képviselő) 
valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője közötti írásbeli 

megállapodás alapján történik.” 
 

6. § 

 
Az ÖR. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

“(1) A Gyermekek Átmeneti Otthonában történő átmeneti gondozás a szülő, vagy a 
gyermek kérelmére a területileg illetékes Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál, 
vagy a Család- és Gyermekjóléti Központnál vagy annak javaslata alapján 

közvetlenül az otthonvezetőnél kezdeményezhető.” 
 

7. § 
 
Az ÖR. 20. § (3) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Az intézmény az ellátás megkezdésekor a kérelmezővel, illetve törvényes 
képviselőjével a gyermekjóléti szolgáltatás, a bölcsődei ellátás és az átmeneti 

gondozás esetében írásbeli megállapodást köt. ...” 
 

8. § 

 
(1) Az ÖR. 22. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A gyermekek átmeneti gondozását meg kell szüntetni, ha azt a szülő 
(törvényes képviselő) kéri, és a gyermek visszakerülése a szülőjéhez nem 
ellentétes a gyermek érdekeivel. 

(2) Megszűnik a gyermek átmeneti gondozása, ha a gondozás időtartama eltelt, 
valamint a jogosultsági feltételek megszűnésével.” 

(2) Az ÖR. 22. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 
„(2a) Megszűnik a gyermek átmeneti gondozása, ha a jogosult a házirendet 
ismételten súlyosan megsérti.” 

 
9. § 

 
Az ÖR. 26. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 
„(6) A Gyermekek Átmeneti Otthonában az ellátásért fizetendő személyi térítési 

díjat az NLB. méltányosságból, részben vagy egészben elengedheti.” 
 

10. § 
 

Az ÖR. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„30. § Az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője panaszával az 
intézményvezetőhöz, vagy a gyermek-és/vagy ellátottjogi képviselőhöz fordulhat. 

Az intézményvezető 15 napon belül írásban értesíti a panasztevőt a panasz 
kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem 

intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés 
kézbesítésétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal.” 
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11. § 
 
Az ÖR. 1. melléklet 1. pontjának utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés 

lép: 
„A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás intézményi térítési díja: 2.225 

Ft/nap/gyerek.” 
 

12. § 
 
Az ÖR. 1. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„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 10.140 Ft” 

 

13. §. 
 
Ez a rendelet 2016. május 1. napján lép hatályba,  

 
14. § 

 
Az e rendeletben meghatározott térítési díjakat első alkalommal a 2016. május 
hónapra vonatkozó díjak vonatkozásában kell alkalmazni. 

 
15. § 

 
(1) Az ÖR. 6. § (4) bekezdés a) pontjában a „munkával” szövegrész 

„segítőmunkával” szövegrészre módosul. 

(2) Az ÖR. 8. § (1) bekezdésében és a 19. § (3) bekezdésében a 
„Gyermekjóléti Központ” szövegrész „Család- és Gyermekjóléti Központ” 

szövegrészre módosul. 
(3) Az ÖR. 13. § a) pontjában a „SZEI” szövegrész „SZI” szövegrészre 

módosul. 

(4) Az ÖR. 14. § (3) bekezdésében és 15. § (4) bekezdés g) pontjában  a 
„Gyermekjóléti Központtal” szövegrész „Család- és Gyermekjóléti Központtal” 

szövegrészre módosul. 
(5) Az ÖR. 16. § (2) bekezdésében „az Önkormányzat jegyzője” szövegrész 

„a gyámhatóság” szövegrészre módosul. 

 
 

 
 

Dr. Tahon Róbert 
jegyző 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 
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Indokolás 

 
2016. január 1. napjától Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye 

tagintézményeként önálló intézményegységként Család-és Gyermekjóléti Központ 
útján látja el a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III 

törvény 64. §-ában meghatározott és a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. §-ában és 40. §-ában meghatározott 
feladatát.  

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

147. § (1) bekezdés értelmében a fenntartó megállapítja a 146. § (1) bekezdése 
szerinti ellátások intézményi térítési díját, ami – a gyermekétkeztetés kivételével – 
a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított 

támogatás különbözete. 
(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. 

(3) A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév 
április elsejéig kell megállapítani. 

Az Gyvt. 147. § értelmében az intézményi térítési díj felülvizsgálata megtörtént.  
A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás intézményi térítési díja 2.590 Ft-ról 
2.225 Ft/nap/gyerek összegre csökken.  

A gyermekek átmeneti otthonában az intézményi térítési díja 7.550 Ft-ról 10.140 
Ft/fő/nap összegre módosul. 

Az intézményvezető javaslata alapján a rendelet-tervezet értelmében a 26. § (6) 
bekezdéssel egészül ki. 
 

A jogszabályi változás, az intézményvezető javaslata és az intézményi térítési díj 
felülvizsgálata indokolja a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

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


