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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

 
E-szám: 36/2018. 
 
Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és 
térítési díjairól szóló 8/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
 
Vezetői ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 

előadó osztályvezetője 
 

Pénzügyi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 
 
 
pénzügyi osztályvezető 
 
 

Törvényességi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 
Nagykovácsi, 2018. március 14. 
      

jegyző 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2018. március 14. 
          

polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól szóló 8/2015. (IV. 23.) önkormányzati 
rendeletét 2015. április 23-án tartott ülésén fogadta el és 2015. május 1. napjával 
helyezte hatályba.  
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban Gyvt.) 147. § (3) bekezdése szerint tárgyév április elsejéig kell 
meghatározni a szolgáltatási önköltséget. A hivatkozott jogszabály miatt szükséges a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól 
szóló 8/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 
 
A fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot. Az 
önkormányzat rendeletben szabályozza az önkormányzat által biztosított személyes 
gondoskodás formáit, az általa biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem 
benyújtásának módját elbírálásának szempontjait, az intézményvezető hatáskörében 
biztosítható ellátásokat, az ellátás megszűnésének eseteit és módjait, valamint a 
fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait. 
 
A Gyvt. szabályozza a gyermekjóléti szolgáltatásokat, a család és gyermekjóléti 
szolgálat működését. Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató – 
a család és gyermekjóléti szolgálat keretében működtethető. Nagykovácsi 
Nagyközség Önkormányzata ezen feladatát Solymár Nagyközség Önkormányzatával 
kötött feladatellátási szerződés keretében az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ 
intézményen keresztül biztosítja. A gyermekjóléti szolgáltatás minden formája 
térítésmentesen vehető igénybe.  
 
Gyvt. 29. § (3) bekezdése szerint amennyiben az „önkormányzati társulás 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást nyújt, akkor a társulási megállapodásban 
megjelölt székhely szerinti települési önkormányzat - a társulási megállapodásban 
meghatározottak szerint - a nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő 
térítési díjakról rendeletet alkot. Egy szolgáltatónak, intézménynek, hálózatnak egy 
fenntartója van.” 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatás mellett a 
gyermekek napközbeni ellátását bölcsőde működtetésével biztosítja.  
 
A Gyvt. 146. § (1) „Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek 
napközbeni ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói 
ellátásért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.” 
 
A fenntartó önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerint állapítja meg az 
ellátások intézményi térítési díját, amely - a gyermekétkeztetés kivételével - a 
szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított 
támogatás különbözete. A bölcsőde intézményi térítési díjat külön meg kell határozni 
a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő 
foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozására), valamint a gyermekétkeztetésre 
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vonatkozóan. A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a 

tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy 
alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. 
 
104031-es (Gyermekek bölcsődei ellátása) kormányzati funkción tervezett kiadás 
gyermekétkeztetés nélkül: 
2018. évre tervezett személyi juttatás: 25.969 ezer forint 
2018. évre tervezett személyi juttatást terhelő járulék: 5.064 ezer forint 
2018. évre tervezett dologi kiadás: 6.975 ezer forint 
2018. évre tervezett beszerzési kiadás: 2.134 ezer forint 
Összes kiadás: 40.142 ezer forint 
 
104031-es (Gyermekek bölcsődei ellátása) kormányzati funkción tervezett bevételek: 
Bölcsődei ellátás normatíva: 27.537 ezer forint 
Összes bevétel: 27.537 ezer forint 
A szolgáltatási önköltség és a bevétel különbsége: 15.020 ezer forint 
 
Bölcsődei ellátás napok száma: 230 nap,  
Bölcsődei ellátottak száma: 22 fő 
 
Az 1 főre jutó költség (gondozás intézményi térítési díja): 15.020/230/22 = 2.968 
Ft/nap. 
 
Az intézményi térítési díj a 2017-ben meghatározott összegnél azért lett lényegesen 
kevesebb, mert az állami bevétel (bölcsődei ellátás normatíva) a tavalyi 11.117 e Ft-
ról 27.537 e Ft-ra emelkedett. Ennek oka, hogy 2018-tól a gyengébb 
adóerőképességgel rendelkező települések részére a MÁK a bölcsőde üzemeltetési 
költségeihez is hozzájárul. 
 
Ezen számítások alapján a rendelet 5. § (2) bekezdése módosításra szorul, mivel a 
jelenleg hatályos 4.965,-Ft/fő/nap intézményi térítési díj helyett a gondozás 
intézményi térítési díja 2.968 Ft/fő nap összegre változik. 
 
Bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátás esetén a 150.§ (6) bekezdés alapján  

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, 
b) a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, 
c) a három- vagy többgyermekes család gyermekének, 
d) az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy 

gyermekotthonban elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek, 
e) a védelembe vett gyermek  

gondozását továbbra is térítésmentesen kell biztosítani.  
 
A bölcsődei gondozásért fizetendő személyi térítési díj összegét a rendelet 1. 
számú melléklete tartalmazza. 
A Gyvt. 148. § 1) bekezdése szerint a kötelezett által fizetendő személyi térítési díjat 
az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg. A bölcsődében nyújtott 
bölcsődei ellátás esetében az intézményvezető a 151. § (4) bekezdés alapján 
megállapítja a bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésre vonatkozó 
személyi térítési díjat, valamint emellett - a fenntartó döntésétől függően - a bölcsődei 
ellátás keretében nyújtott gondozásra is megállapíthat személyi térítési díjat. 
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A személyi térítési díj - a gyermekétkeztetés kivételével - nem haladhatja meg az 
intézményi térítési díj összegét.  
 
2017. január és 2017. augusztusa között térítési díjat 5, étkezési díjat 3 fő után 
fizettek. 2017. szeptemberétől térítési díjat 13, étkezési díjat 5 fő után fizetnek.  
 
A megbízott intézményvezető a személyi térítési díj jövedelemtől függő sávos 
meghatározásán nem javasol változtatást, így az hatályban marad. 
 
A fentiekben leírtak alapján a jelenleg hatályos rendelet 1. melléklete az alábbiakban 
szabályozza a bölcsődei személyi térítési díját: 
 

Egy főre eső 
jövedelem alsó 
határa 

Egy főre eső 
jövedelem felső 
határa 

Térítési díj 
Ft/fő/nap 

0 70 000 0 

70 001 100 000 200 

100 001 130 000 350 

130 001 150 000 450 

150 001-től  600 

 
Hatásvizsgálat 

 
1. Társadalmi hatások 
A rendeletmódosítás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 
egyes formáin, a jogosultság feltételeinek, annak megállapításának szabályain nem 
változtat, csak az intézményi térítési díj összegét változtatja.  A térítési dj 
változásának társadalmi hatása nem várható. 
 
2. Gazdasági, költségvetési hatások 
104031-es (Gyermekek bölcsődei ellátása) kormányzati funkción tervezett kiadás 
gyermekétkeztetés nélkül: 
2018. évre tervezett személyi juttatás: 25.969 ezer forint 
2018. évre tervezett személyi juttatást terhelő járulék: 5.064 ezer forint 
2018. évre tervezett dologi kiadás: 6.975 ezer forint 
2018. évre tervezett beszerzési kiadás: 2.134 ezer forint 
Összes kiadás: 40.142 ezer forint 
104031-es (Gyermekek bölcsődei ellátása) kormányzati funkción tervezett bevételek: 
Bölcsődei ellátás normatíva: 27.537 ezer forint 
Összes bevétel: 27.537 ezer forint 
A szolgáltatási önköltség és a bevétel különbsége: 15.020 ezer forint 
Bölcsődei ellátás napok száma: 230 nap,  
Bölcsődei ellátottak száma: 22 fő 
 
Az 1 főre jutó költség (gondozás intézményi térítési díja): 15.020/230/22 = 2.968 
Ft/nap. 
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3. Környezeti és egészségügyi következmények 
Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a családsegítéssel továbbra is a 
solymári Ezüstkor Szociális Gondozó Központ intézményen keresztül biztosítja. 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátását a 
Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat intézmény keretén belül látja el. Környezeti 
és egészségügyi következmény nem várható.  
 
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
nincs 
 
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei 
Az előterjesztésben részletezettek szerint. 
 
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek 
A meglévő keretek alkalmasak a végrehajtásra.  
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet 
módosítás elfogadására.  
 
A rendelet módosítás elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
 
Nagykovácsi, 2018. március 14. 
 
 
                                                                                     Kiszelné Mohos Katalin 

         polgármester 
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Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2018. (…..) önkormányzati rendelete 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési 
díjairól szóló 8/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól 
szóló 8/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) az alábbiak 
szerint módosul: 
 

1. § 
 
A R. 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(2) A gondozás intézményi térítési díja 2.968 Ft/fő/nap. A bölcsődei gondozásáért 
fizetendő személyi térítési díj összegét az 1. számú melléklet tartalmazza.” 
 

2. § 
 
E rendelet 2018. április 1. napján lép hatályba. 
 
 
Nagykovácsi, 2018. március 
 
 
 
 
 
 Kiszelné Mohos Katalin                                       Papp István 
                   polgármester              jegyző 
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Általános indokolás 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
147. § (3) bekezdése szerint tárgyév április elsejéig kell meghatározni a szolgáltatási 
önköltséget. Hivatkozott jogszabály miatt szükséges a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól szóló 8/2015. (IV. 23.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 
 

 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

 

A rendelet ezen szakasza módosítja az intézményi térítési díj összegét 2.968 Ft/nap 
Ft/fő/nap összegre.  
 

2. §-hoz 

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 


