
JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

E LŐT E R J E S Z T É S E K  
F E DŐL A P J A  

 
Az előterjesztés címe, tárgya: Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátásról, annak 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjról szóló 9/2014. (III. 14.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
 
 

Az előterjesztő megnevezése: Tóth Mónika, a Jászberény Városi 
Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 
vezetője 
 

Az előterjesztés Képviselő-testület általi 
tárgyalásának időpontja:

2020. március 18. 

Mellékletek száma: 2 db 
Mellékletek megnevezése: intézményvezetői javaslat 

előzetes hatásvizsgálati lap 

Feladatot jelent:

Tóth Mónika, a Jászberény Városi 
Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 
vezetője 
 
 

Véleményező bizottság:

Humán, Jogi és Közrendi Bizottság 
 
 
 

Egyéb véleményező szerv:
 
 
 

Előkészítésben részt vevő kabinettitkár neve, aláírása: - 
A törvényességi ellenőrzésre való leadás időpontja: 2020. február 25.  

Törvényességi ellenőrzést végző neve, aláírása: Kovács Szilvia 
 

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó: Nyílt ülésen tárgyalandó 
A zárt ülés elrendelésének indoka:  

 
 

Az ügyirat iktatószáma: PH/2807-2/2020. 
Előkészítésben résztvevők: Tóth Mónika, dr. Pap Magdolna 

 



Jászberény Városi Önkormányzati 
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             intézményvezető 

 
E l ő t e r j e s z t é s 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, annak igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjról szóló 9/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 
Gyvt.) 147. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a fenntartó állapítja meg a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, 
a gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjat, mely a szolgáltatási önköltség és a központi 
költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. A Gyvt. 147. § (3) bekezdése 
szerint a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján tárgyév április elsejéig kell 
megállapítani. A Gyvt. 147. § (2) bekezdése szerint bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat 
külön meg kell határozni a gyermek gondozására (nevelés, nappali felügyelet, a gyermekkel történő 
foglalkozás), valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. A Gyvt. 147. § (3) bekezdése szerint a 
szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján tárgyév április elsejéig kell 
megállapítani, a (4) bekezdés szerint a fenntartó az intézményi térítési díjat a számított és dokumentált 
térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. 
A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerint az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell 
biztosítani a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek számára, ha rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesül, tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan 
beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket 
nevelnek, olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem 
összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, 
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (jelenleg 139.185.- Ft-ot). 
Ha a fenntartó a gyermek gondozásáért és a gyermekétkeztetésért is megállapít intézményi térítési 
díjat, az intézményvezető által meghatározott, kötelezett által fizetendő személyi térítési díj a Gyvt. 
150. § (3) bekezdése szerint nem haladhatja meg a gyermeket gondozó családban egy főre jutó 
rendszeres havi jövedelem 25%-át, ha a gyermek nem részesül ingyenes gyermekétkeztetésben,                 
20%-át, amennyiben ingyenes az étkezés. 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdése szerint a szolgáltatási önköltség és 
normatív állami hozzájárulás különbözeteként számított intézményi térítési díjat dokumentálni kell. A 
Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a gondozására számított intézményi térítési díj az élelmezés 
nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás 
összegének különbözete. Az élelmezés nyersanyagköltségének meghatározásakor az általános 
forgalmi adóval növelt összeget kell figyelembe venni. 
A vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre tekintettel meghatározott intézményvezetői javaslatom jelen 
előterjesztés mellékletét képezi. 
Fentiekre tekintettel szükséges a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, annak 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 9/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelet 
módosítása. 
Az előterjesztő részben foglaltak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi 
rendelettervezet – minősített többséggel történő – elfogadására. 
 
Jászberény, 2020. február 24.  
                                              Tóth Mónika sk. 
           intézményvezető 
  



JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

E L Ő Z E T E S  H A T Á S V I Z S G Á L A T I  L A P  

 
 
Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható 
következménye: 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 
Gyvt.) 147. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a fenntartó állapítja meg a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni 
ellátásáért, a gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjat, mely a szolgáltatási önköltség 
és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. A Gyvt. 147. § (3) 
bekezdése szerint a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján tárgyév április 
elsejéig kell megállapítani. 

Az önkormányzati rendelet hatásai: 
Társadalmi hatások: Gondozásért nem kell térítési díjat fizetni, ha a 

gyermeket gondozó családban az egy főre jutó 
rendszeres havi jövedelem nem haladja meg a 
128.811.- Ft-ot. A módosítással ez a jövedelmi 
határ emelkedik, nem fizetnek gondozásért 
térítési díjat azok a családok, ahol az egy főre 
jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg 
a 139.185.- Ft-ot. 

Gazdasági hatások: nincsenek 

Költségvetési hatások: nincsenek 

Környezeti következmények: nincsenek 

Egészségügyi következmények: nincsenek 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nincsenek 

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi feltételek: nem változnak 

Szervezeti feltételek: nem változnak 

Tárgyi feltételek: nem változnak 

Pénzügyi feltételek: nem változnak 



Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2020. (III. …) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, annak igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjról szóló 9/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, annak igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjról szóló 9/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen 
rendelet 1. melléklete lép. 
 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2020. április hó 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. melléklet a 9/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelethez  

 
 

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek 
napközbeni ellátásának intézményi térítési díja 

 
ellátási 
forma 

2020. évre 
tervezett 

szolgáltatási 
önköltség 

Ft/ellátási nap 

2020. évi 
költségvetési 

támogatás 
Ft/ellátási nap 

önköltség 
és a 

költségvetési 
támogatás 

különbözete 
Ft/ellátási 

nap 

számított 
intézményi 
térítési díj 
étkeztetés 
Ft/ellátási 

nap 

számított 
intézményi 
térítési díj 

gondozásra 
Ft/ellátási 

nap 

bölcsődei 
ellátás 

8476 5453 3023 381 2642 
 

 
intézményi térítési díj étkeztetés Ft/ellátási nap: 381.- Ft 
 
családban egy főre jutó rendszeres havi 
jövedelem 

intézményi térítési díj gondozásra  
Ft/ellátási nap  

0 -                      139.185.- Ft                               0.- Ft 

139.186.- Ft   - a családban egy főre jutó rendszeres havi 
jövedelem ellátási napra vetített összegének 
5%-a 

 



INDOKOLÁS 
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, annak igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díjról szóló 9/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
…/2020. (III. …) önkormányzati rendelettervezethez 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. §-ában 
meghatározott rendelkezései alapján a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, 
annak igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 9/2014. (III. 14.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló …/2020. (III. …) önkormányzati rendelettervezethez (a továbbiakban: 
rendelettervezet) az alábbi indokolást adom: 
 

Általános indokolás: 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 147. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a fenntartó állapítja meg 
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek 
napközbeni ellátásáért, a gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjat, mely a 
szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás 
különbözete. 
 

Részletes indokolás: 
 

1. §-hoz 
 
A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell 
megállapítani, melyhez a szükséges rendelkezéseket tartalmazza a rendelettervezet.  

 
2. §-hoz 

 
A rendelettervezet hatályba léptető rendelkezését tartalmazza. 
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