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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 hatályos rendelet 10. § (3) bekezdésében már feltüntetésre került a bölcsőde 

az alapellátáson túl szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos 

gyermekfelügyelettel, gyermekhotel működtetésével, vagy más gyermeknevelést 
segítő szolgáltatásokkal segítheti a családokat. 

Szeptember 1. napjától az önkormányzati bölcsődékben, térítési díj ellenében 
meg kívánjuk indítani a szolgáltatást. A szülők részéről is igény mutatkozik a 
szolgáltatás bevezetésére. A bölcsődei ellátásban nem részesülő gyermekek szülei 

vehetik igénybe.  
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. tv. 147. § 

értelmében az intézményi térítési díj felülvizsgálata megtörtént. 
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, 2017. június 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 …/2017. (……) önkormányzati rendeletét.  
 
Felelős: polgármester 

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

…/2017. (……) 

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.) a következő (3a)-(3d) bekezdéssel 

egészül ki: 
„(3a) A (3) bekezdés szerinti szolgáltatások keretében biztosított időszakos 
gyermekfelügyeletet a bölcsődei ellátásban nem részesülő gyermekek szülei 

kérhetik az intézményvezetőtől. A szolgáltatás minden önkormányzati bölcsődében 
igénybe vehető. A szolgáltatás, szabad férőhely esetén biztosítható. 

(3b) Az időszakos gyermekfelügyelet esetében a kisgyermekek érdekében - a 
bölcsődei beszoktatáshoz hasonlóan – a szülővel együtt biztosítani kell a fokozatos 
beszoktatást az állandó személyi feltételek biztosítása mellett.  

(3c) A szülő a szolgáltatás igénybevételekor, arra vonatkozóan megállapodást köt 
az intézményvezetővel. 

(3d) Az időszakos gyermekfelügyelet térítés köteles. A térítési díjak mértékét az 1. 
melléklet tartalmazza.” 
 

2. § 
 

Az ÖR. 1. melléklet 1. pontjának utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás intézményi térítési díja: 2.690,- 

Ft/nap/gyerek.” 
 

3. § 
 

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 
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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 15.855 Ft” 

 
4. § 

 

Az ÖR. 1. melléklete a következő 3. ponttal egészül ki: 
 

„3. Az időszakos gyermekfelügyelet térítési díjai 
 
a) időszakos gyermekfelügyelet négyszeri étkezéssel:   4.200 Ft/alkalom, 

b) időszakos gyermekfelügyelet háromszori étkezéssel:   3.200 Ft/alkalom, 
c) időszakos gyermekfelügyelet tízóraival:     2.800 Ft/alkalom.” 

 
5. §. 

 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2017. július 1. 
napján lép hatályba,  

(2) Az 1. és a 4. § 2017. szeptember 1. napján lép hatályba.  
 

6. § 

 
A 2. és 3. §-ban meghatározott térítési díjakat első alkalommal a 2017. július 

hónapra vonatkozó díjak vonatkozásában kell alkalmazni. 
 
 

 
 

Dr. Tahon Róbert 
jegyző 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 
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Indokolás 
 

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

42. § (4) bekezdése értelmében a bölcsődei ellátás keretében az (1) bekezdés 
szerinti ellátáson túl – szolgáltatásként – speciális tanácsadás, időszakos 

gyermekfelügyelet, gyermekhotel működtetése vagy más gyermeknevelést segítő 
szolgáltatás is biztosítható. Ezeket a szolgáltatásokat a gyermek hatodik életévének 

betöltéséig lehet igénybe venni. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. 
(IV.30.) NM rendelet 40. § (1) bekezdés a Gyvt. 42. §. (4) bekezdése szerinti 

szolgáltatások biztosítása nem veszélyeztetheti a bölcsődei ellátás keretében 
kötelezően nyújtandó a Gyvt. 42. § (1) bekezdésében foglalt ellátás biztosítását. A 
Gyvt. 42. § (4) bekezdése szerinti szolgáltatásokért külön térítési díj kérhető. 

(2) az időszakos gyermekfelügyelet a gyermek számára a szülő által igényelt 
alkalommal és időtartamban, az e célra kialakított csoportban vagy a bölcsődei 

ellátást nyújtó bölcsődei csoport üres férőhelyein nyújtható szolgáltatás. Ha 
bölcsődei csoport üres férőhelyein nyújtják a szolgáltatást, a bölcsődei ellátást és 
az időszakos gyermekfelügyeletet azonos időben igénybe vevő gyermekek száma 

nem haladhatja meg az e rendeletben meghatározott egy bölcsődei csoportban 
ellátható gyermekek maximális számát. 

 
Az időszakos gyermekfelügyeletet a bölcsődei ellátásban nem részesülő gyermekek 
szülei kérhetik, szabad férőhely esetén előre egyeztetve az intézményvezetővel. A 

kisgyermekek érdekében a bölcsődei beszoktatáshoz hasonlóan ebben az esetben is 
szülővel történik a fokozatos beszoktatás. A szakma alap szabályai szerint, mindig 

állandó személyi feltételek mellett. A szolgáltatás minden önkormányzati 
bölcsődében igénybe vehető. 
A szülő a szolgáltatás igénybevételekor arra vonatkozóan megállapodást köt az 

intézményvezetővel. 
A szolgáltatás térítés köteles. 

időszakos gyermekfelügyelet négyszeri étkezéssel:  4.200 Ft/alkalom 
időszakos gyermekfelügyelet háromszori étkezéssel:  3.200 Ft/alkalom 
időszakos gyermekfelügyelet tízóraival:    2.800 Ft/alkalom 

 
Az intézményvezető jelzése alapján a szülők részéről is igény mutatkozik a 

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

147. § (1) bekezdés értelmében a fenntartó jogszabályban meghatározottak szerint 
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, mini 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. 
 

Az Gyvt. 147. § értelmében az intézményi térítési díj felülvizsgálata megtörtént.  
A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás intézményi térítési díja 
2.225 Ft/nap/gyerek összegről 2.690 Ft/nap/gyerek összegre módosul. 
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A gyermekek átmeneti otthonában az intézményi térítési díja 10.140 Ft/fő/nap 
összegről 15.855 Ft/fő/nap összegre módosul. A személyi térítési díj összege nem 
változik. 


