Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
Képviselő-testületének
9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a
fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1)-(2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben (továbbiakban:
Korm. rend.) foglaltakra tekintettel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2/2008 (II. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény (továbbiakban: Szmt.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmt.-ben
meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát
Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.”
2. § (1) A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A gyermekek napközbeni ellátásának formái:
a) bölcsőde
b) alternatív (nyári napközis tábor)”
(2) A rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A gyermekek napközbeni ellátásának szabályairól a Gyvt. 41-44/A.§-ai rendelkeznek.”
3. § A Rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Családok Átmeneti Otthona az otthontalanná vált szülő kérelmére a szülő, a gyermek és a
nagykorú testvér együttes elhelyezését szolgálja, egyidejűleg közreműködik az otthontalanság
megszüntetésében”
4. § A Rendelet 8. § (1) bekezdése a) ponttal egészül ki:
„a) A bölcsődei gondozás intézményi térítési díj összege 0 Ft.”
5. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapját a Gyvt. 151. § (3) bekezdése
határozza meg.
(2) A gyermekétkeztetésért fizetendő személyi térítési díj mértékét az intézményvezető a
Gyvt. 151. §-ában meghatározott szempontok figyelembe vételével állapítja meg.

(3) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját egy havi időtartamra előre, a gyermekek
átmeneti gondozása esetén legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül
kell megfizetni.
(4) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját a rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.”
6. § A Rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A szolgáltatási díj 50%-át téríti meg a nyújtott nyitva tartást igénybe vevő szülő, gondviselő,
ha gyermeke a Gyvt. 151. § (5) bekezdésében szabályozott normatív kedvezményben
részesül.”
7. § (1) A Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás intézményi térítési díja nem haladhatja meg az
átmeneti gondozást nyújtó ellátás esetén az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a
tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbözetének egy napra jutó összegét. Az átmeneti
gondozás intézményi és személyi térítési díjait a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.”
(2) A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Gyermekek Átmeneti Otthonában az ellátásért fizetendő személyi térítési díj havi összege
gyermekenként, szülővel történő együttes elhelyezés esetén igénybe vevőnként kerül
meghatározásra figyelemmel a gyermek családjában az egy főre jutó havi rendszeres
jövedelemre.
A Családok Átmeneti Otthonában az ellátásáért fizetendő személyi térítési díj napi összege
igénybe vevőnként kerül meghatározásra figyelemmel a gyermek családjában az egy főre jutó
havi rendszeres jövedelemre”
8. § A Rendelet
a) 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete;
b) 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete
lép.
9. § Jelen módosító rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba, és a következő napon
hatályát veszti.
Budapest, 2012. március 8.

dr. Peitler Péter s.k.
jegyző

Ughy Attila s.k.
polgármester
INDOKOLÁS
Általános indokolás

A rendelet módosítását a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 2012. január 1. napján hatályba lépett változásai,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésért fizetendő személyi
díjainak módosulása tette indokolttá.
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Részletes indokolás
1. §-hoz: a szabad mozgás és tartózkodási jog gyakorlása a Magyar Köztársaság helyett
Magyarország területén történik.
2. §-hoz: a Gyvt. 2012. január 1. napjától hatályos módosítása pontosítja a gyermekek
napközbeni ellátásának formáit.
3. §-hoz: a Családok átmeneti Otthonában a nagykorú testvér elhelyezésének lehetőségét is
biztosítja
4. §-hoz: a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások
Főosztálya 10233/2012/SZOCSZOLG állásfoglalása szerint önkormányzat estén a
rendeletben ki kell mondani, hogy a bölcsődei gondozás térítési díja nulla.
5. §-hoz: a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a Gyvt. térítési díjakra vonatkozó
módosításainak figyelembe vétele alapján került sor a módosításra.
6. §-hoz : a Gyvt. 2012. január 1. napjától hatályos módosítása miatt a jogszabályi hivatkozás
megváltozott.
7. §-hoz: rögzítésre került az átmeneti gondozást nyújtó ellátás esetén az intézményi és
személyi térítési díj összege.
8. §-hoz: A rendelet mellékleteiről rendelkezik.
9. §-hoz: Jelen rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. § (3) bekezdésének rendelkezése
értelmében a jogszabály hatálybalépésének időpontját úgy kell meghatározni, hogy elegendő
idő álljon rendelkezésre a jogszabály alkalmazására való felkészülésre.
Tekintettel arra, hogy az ellátásokért fizetendő személyi térítési díjak mértéke változik, az
ellátottak tájékoztatása érdekében a rendelet módosítása 2012. április 1. napján lép hatályba.
Budapest, 2012. március 8.

dr. Peitler Péter s.k.
jegyző

Ughy Attila s.k.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2012. március 13.

dr. Peitler Péter s.k.
jegyző
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1. melléklet a 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelethez

1. A gyermekétkeztetés személyi térítési díjai:
1.1. bölcsődei négyszeri étkeztetés igénybevétele esetén:
1.2. óvodai étkezés esetén:
1.3. általános iskolában háromszori étkezés igénybevétele esetén:
1.4. általános iskolában egyszeri étkezés igénybevétele esetén:
1.5. gimnáziumi étkezés esetén:
1.6. ételérzékeny gyermekek háromszori étkeztetése esetén:
1.7. ételérzékeny gyermekek egyszeri étkeztetése esetén:
1.8 óvodás gyermekek bölcsődei konyháról történő étkeztetése esetén:

538.-Ft
316.-Ft
417.-Ft
285.-Ft
330.-Ft
565.-Ft
276.-Ft
377.-Ft

2. A Budapest XVIII. kerületi SOFI (Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) tanulóinak napi háromszori étkeztetése
esetén az intézményi térítési díj összege
587.-Ft
3. A Bababirodalom Bölcsőde és Szolgáltató Központ szolgáltatásainak díjai:
3.1. nyújtott nyitva tartás: minden megkezdett óra: 600.- Ft (max.: 20.00 óráig)
3.2. speciális házi tanácsadás, gondozás-nevelés, a gyermek max. 1 éves koráig:
1.200.- Ft/óra
3.3. időszakos gyermekfelügyelet:
- minden megkezdett óra: 800.- Ft
- napi 4 óra esetén: 600.- Ft/óra
- egész napra (nyitvatartási időn belül) : 3.200.- Ft + igénybevett étkezés
3.4. szombati gyermekfelügyelet: minden megkezdett óra: 1.000.- Ft + igénybevett étkezés
3.5. „BABA HOTEL” szolgálat: 10.000.- Ft /24 óra/ + igénybevett étkezés
3.6. BABA-MAMA Klub: 800.- Ft/óra
3.7. nyári gyermekfelügyelet: 12.852.- Ft/hét/gyermek /teljes ellátással/
3.8. hétvégi családi programok:
Szombat vagy vasárnap max. 4 óra időtartamban: 4.000.- Ft/család 5 főig

3.9. az igénybevett étkezés esetén:
3.9.1. reggeli: 80.- Ft
3.9.2. tízórai:
27.- Ft
3.9.3. ebéd:
351.- Ft
3.9.4. uzsonna: 80.- Ft
3.9.5. a négyszeri étkezés összesen: 538.- Ft”
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2. melléklet a 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelethez

1. Az átmeneti gondozás intézményi térítési díjai:
1.1. a Gyermekek Átmeneti Otthonában az intézményi térítési díj összege
5.500.- Ft/nap, 166.000.- Ft/hónap.
1.2. a Családok Átmeneti Otthonában az intézményi térítési díj összege
3.700.- Ft/ nap, 111.000.-Ft/hónap.

1. Az átmeneti gondozás személyi térítési díjai:
2.1. Gyermekek Átmeneti Otthona:
A
B
1.
A gyermek családjában az
Igénybe vevőnként fizetendő
egy főre jutó havi rendszeres havi személyi térítési díj az egy
jövedelem (Ft)
főre jutó havi rendszeres
jövedelem %-ában
2.
1 - 28.500
35%
3.

28.501 – 57.000

40%

4.

57.001 – 85.500

45%

5.

85.501 -

50%

2.2. Családok Átmeneti Otthona:
A
1.
A gyermek családjában az
egy főre jutó havi rendszeres
jövedelem (Ft)
2.
1 - 28.500

B
Igénybe vevőnként fizetendő
napi személyi térítési díj (Ft)
100

3.

28.501 – 57.000

150

4.

57.001 – 85.500

200

5.

85.501 -

250
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