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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2012. (…...) 
önkormányzati rendelete 

 
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 
formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 

díjról szóló – többször módosított - 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. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében  
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, 
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló – többször 
módosított - 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
R.) 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően az Önkormányzat 
intézményei által biztosított, e rendeletben szabályozott gyermekjóléti 
alapellátások igénybevétele – a bölcsődében biztosított étkeztetés és 
gondozás, valamint a Gyermekek Átmeneti Otthonában és a Családok 
Átmeneti Otthonában nyújtott állátás  kivételével – az Újpesti 
Önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkező 
gyermek esetében térítésmentes.” 
 

2. § 
 
Az R. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésért, 
valamint a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásért – a Gyvt.-ben 
és az e rendeletben maghatározott mentességekre jogosultak kivételével 
– térítési díjat kell fizetni.” 
 

3. § 
 
Az R. a következő 25/A. §-sal egészül ki: 
„25/A. § (1) A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásért – a (2) és 
(3) bekezdésben meghatározott eseteket, valamint a Gyvt.-ben 
meghatározott mentességek fennállását  kivéve - az e rendelet 1. 
mellékletében meghatározott összegű személyi térítési díjat (a 
továbbiakban: gondozási díj) kell fizetni. 
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(2) A gondozási díjból  
   a) 80 %-os mértékű kedvezmény illeti meg a kötelezettet, ha a  

gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 
összege meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 300 %-át, de nem 
haladja meg annak 350 %-át, 

   b) 60 %-os mértékű kedvezmény illeti meg a kötelezettet, ha a  
gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 
összege meghaladja a nyugdíjminimum) 350 %-át, de nem haladja 
meg annak 400 %-át, 

   c) 40 %-os mértékű kedvezmény illeti meg a kötelezettet, ha a  
gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 
összege meghaladja a nyugdíjminimum) 400 %-át, de nem haladja 
meg annak 450 %-át, 

   d) 20 %-os mértékű kedvezmény illeti meg a kötelezettet, ha a  
gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 
összege meghaladja a nyugdíjminimum) 450 %-át, de nem haladja 
meg annak 500 %-át, 

(3) Nem kell gondozási díjat fizetni, ha a gyermek családjában az egy főre 
jutó rendszeres havi jövedelem összege nem haladja meg a 
nyugdíjminimum 300 %-át. 
(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott esetekben a kedvezményre, 
illetve a mentességre való jogosultság fennállását, az azt  megalapozó 
jövedelmi feltételeket a kötelezettnek kell igazolnia. Az igazolás és a 
nyilatkozat tartalmára, benyújtásának részletes szabályaira, az elbírálás 
részletes szempontjaira, a jövedelemszámításnál irányadó időszakra és 
egyéb eljárási kérdésekre – amennyiben a Gyvt. vagy  e rendelet eltérő 
szabályozást nem tartalmaz – a Képviselő-testület szociális rászorultságtól 
függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
önkormányzati rendelete, valamint a szociális igazgatásról szóló egyéb 
vonatkozó jogszabályok előírásait kell megfelelően alkalmazni. 
(5) A gondozási díjat a kötelezett azokra a gondozási napokra is köteles 
megfizetni, amelyeken a gyermek a bölcsődei ellátást nem veszi igénybe. 
(6) A jövedelmi helyzetre vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat az 
intézményvezetőnél (részlegvezetőnél) kell benyújtani és a kedvezményre 
vagy mentességre való jogosultság feltételeinek fennállását is az 
intézményvezető (részlegvezető) állapítja meg. 
(7) Amennyiben a kötelezett a jövedelmi helyzetéről nem tesz 
nyilatkozatot, vagy ahhoz nem csatolja a szükséges igazolásokat, úgy a 
(2) és (3) bekezdésben meghatározott kedvezményt vagy mentességet 
nem veheti igénybe. A jövedelmi helyzetről való nyilatkozat és annak 
igazolása mellőzhető, amennyiben a kötelezett írásban  úgy nyilatkozik, 
hogy a gondozási díjfizetési kötelezettség tekintetében kedvezményre és 
mentességre nem jogosult vagy azt nem kívánja igénybe venni. 
(8) A kötelezett által fizetendő gondozási díjat az intézményvezető 
(részlegvezető) a Gyvt. és az e rendelet előírásai szerint állapítja meg.” 
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4. § 
 
Az R. 1. melléklete 1. pontja a következő szöveggel egészül ki: 
 
„A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás személyi térítési díja 
(gondozási díj):  500 Ft/nap. 
A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás intézményi térítési díja:  
2191 Ft/nap.” 
 

5. §. 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
(2) Az e rendelettel megállapított bölcsődei gondozási díjakat 2012. 

szeptember 1. napjától kezdődően kell alkalmazni. 
 
 
 
 

Dr. Tahon Róbert 
Jegyző 

Wintermantel Zsolt 
Polgármester 

  
 


