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A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.



 

2 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
Tárgy:  Javaslat az étkezési térítési díjakról szóló 20/2002.(XII.18.) 

Kpvt. rendelet módosítására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A bölcsődei ellátásáért fizetendő térítési díjak megállapításának szabályait a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 
328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet határozza meg. 
 
Az új szabályozás a fenntartóra bízza annak eldöntését, hogy él-e a jogszabály adta 
lehetőséggel és bevezeti-e a gondozásért kérhető térítési díjat. 
 
A Képviselő-testület a bölcsődei gondozási díj bevezetésének szándékáról a 2012. 
áprilisi ülésen tárgyalt és az alábbi határozatot hozta: 
 
„93/2012.(IV.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő 
Budakalász Bölcsődében 2012. évben nem tervezi - a bölcsődei étkezési térítési díjak 
mellett - a gondozási díj fizetésének bevezetését.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendelet-tervezetet ezen 
határozatban foglaltaknak megfelelően terjessze a testület májusi rendes ülése elé.  
 
Határidő: május 31. 
Felelős: Polgármester” 
 
A fenntartó önkormányzatnak – ahogy az eddigiekben az étkezésre vonatkozóan már 
megtette – helyi rendeletben szabályoznia kell a gondozási térítési díj összegét még 
akkor is, ha azt átvállalja a gondozó szülőktől vagy a törvényes képviselőtől. Ez 
esetben a gondozási térítési díj összege nulla, azzal a kitétellel, hogy a rendeletben a 
tényleges gondozási díjat is fel kell tűntetni [328/2011.(XII.29.) Korm.r. 9.§.(2) 
bekezdés].  
 
A Gyvt. 147.§.(2) bekezdés értelmében a fenntartónak a bölcsőde esetében külön kell 
meghatároznia a gondozásra és külön az étkezésre vonatkozó térítési díjat.  
 
 
A 2012. évi költségvetési tervadatok alapján a gondozási díj maximuma egy napra 
2.314 Ft lehetne, ennek kiszámítását az alábbi táblázat tartalmazza: 
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Megnevezés 2012. évi 
eredeti 
előirányzat 

Kiadások:  

Személyi juttatás 17 924 

Munkáltatót terhelő járulékok 4 578 

Dologi kiadások (vásárolt élelmezés nélkül) 5 658 

Egyéb kiadás (felújítás) 150 

Kiadások összesen 28 310 

Működési bevétel (élelmezés nélkül) 0 

Támogatás (élelmezés nélkül) 29 758 

Ebből normatív állami hozzájárulás 
(élelmezés nélkül) 

10 882 

Bevétel összesen 29 758 

  

Önköltség számítás  

Kiadás összesen 28 310 

Működési bevétel 0 

Normatív támogatás (élelmezés nélkül) -10 882 

Önkormányzati kiegészítés 17 428 

  

Vetítési alap - férőhely 30 

1 férőhelyre eső önkormányzati rész - Ft 580 933 

1 egységre jutó önkormányzati támogatás 
(1 napi önköltség/férőhely) - Ft 

2 314 

  

 
HATÁSTANULMÁNY 
 

1. Társadalmi hatások: A rendelet megalkotása (kiegészítése, módosítása) 
jogszabályban előírt kötelezettsége az önkormányzat Képviselő-testületének. A 
jogszabály lehetőséget biztosít meghatározott összegű gondozási térítési díj 
megállapítására, illetve arra, hogy ez az összeg nulla forint legyen. Figyelembe 
véve azt a tényt, hogy a gondozási díjnak bevezetése milyen hatást és 
következményt keletkeztethet  - a jelen gazdasági válság során a munkahellyel 
rendelkezők és ahhoz ragaszkodók szociális körülményeiben, a bölcsődei 
férőhely kihasználtságában -, előfordulhat, hogy a szolgáltatást igénybevevők 
száma csökkenne. A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatás 
működtetése és színvonalának megőrzése gondozási díj megállapítása nélkül is 
biztosított. 

 
2. Várható gazdasági, költségvetési hatások: A bölcsőde működtetéséhez állami 

normatív hozzájárulás vehető igénybe, ugyanakkor a normatíva összege a 
működtetési költségeknek csak egy részét (harmadát) fedezi. A gondozási 
térítési díj esetleges összegszerű megállapításából származó bevétel az 
intézmény gazdálkodását csak minimálisan segítené, illetve csökkentené az 
önkormányzatra háruló anyagi terhek mértékét. 
Ugyanakkor a gondozási díj megállapítása esetén a bölcsődei létszám 
várhatóan csökkenne és ezzel együtt a normatív támogatás összege is. Az 
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ellátott kisgyermekek létszámának negatív változásával az 1 főre eső fajlagos 
költség megnövekszik, amely a csoportok számának alakulására, ezzel együtt a 
dolgozói létszámra is hatással lehet. 

 
3. Várható környezeti hatások: 

A rendelet megalkotásának, módosításának nincs környezeti hatása. 
 

4. Várható egészségi következmények 
A rendelet megalkotásának nincs egészségi következménye. 
 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
A gondozási térítési díj esetleges összegszerű megállapítása esetén tájékoztatni 
szükséges az ellátottak szüleit, a település lakosságát, akik későbbiek során a 
szolgáltatást igénybe vevők lehetnek majd. Adminisztratív plusz munka 
jelentkezik a fenntartó hivatalában és a szolgáltatást biztosító intézményben. 

 
6. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
A Gyvt. módosítása alapvetően átalakította a gyermekek napközbeni ellátását 
biztosító bölcsőde térítési díjára vonatkozó szabályokat. A fenntartó 
önkormányzat jogszabályi kötelezettsége, hogy a módosított törvényi 
rendelkezéseknek megfeleljenek a helyi jogszabályok. 

 
7. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 
A rendelet megalkotásához és végrehajtásához szükséges feltételek 
rendelkezésre állnak, alkalmazása többletforrást nem igényel. 

 
Fentiek értelmében a 20/2002.(XII.18.) sz. Kpvt. rendelet módosítására az alábbiak 
szerint teszek javaslatot:  
 

Rendeletalkotási javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 
 /2012.(V.31.) számú önkormányzati rendeletét, az étkezési térítési díjról 
szóló 20/2002.(XII.18.) sz. Kpvt. rendelet módosításáról. 
 
 
 
Budakalász, 2012. május 23. 

Rogán László 
           Polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2012. ( ) önkormányzati rendelete 

az étkezési térítési díjakról szóló 
20/2002. (XII. 18.) sz. Kpvt. rendelet módosításáról 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk  (1) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1. § 

Az étkezési térítési díjakról szóló 20/2002.(XII.18.) sz. Kpvt. rendelet (a 
továbbiakban: R) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„1. § A rendelet hatálya Budakalász Város Önkormányzat által fenntartott szociális 
és oktatási, nevelési intézményekben biztosított étkeztetést igénybe vevőkre, valamint 
az önkormányzati fenntartású bölcsődében ellátottakra terjed ki.” 
 

2. § 
 

Az R 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Budakalász Város Önkormányzata által fenntartott bölcsődében alkalmazandó 
intézményi térítési díj mértéke és a számított térítési díj mértéke 
 

Megnevezés Összeg 

      
Számított intézményi térítési díj egy ellátottra jutó 
napi összege: 2314 forint 
      
Alkalmazandó napi intézményi térítési díj 
összege: 0 forint 

 
3. § 

 
Ez a rendelet 2012. június 5. napján lép hatályba. 
 
 
 

Rogán László       dr. Molnár Éva 
polgármester               jegyző 
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Záradék: 
 
A rendeletet a Képviselő-testület a 2012. május 31-ei ülésén fogadta el, kihirdetése 
2012. május  . napján megtörtént. 

 
 
 

Dr. Molnár Éva 
jegyző 

 

 
 


