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Tárgy: Javaslat a JőzseÍvárosi Egyesített Bölcsődék e|látottjainak étkezési térítésĺ díj fizetésĺ
kiitelezettségéről szóló 8/2007. (II.05.) önkoľmányzati rendelet hatályon kívĺil helyezéséľe és űj

önkormányzati ľendelet megalkotásáľa, valamint a gyeľmeliľédelmi támogatásokľól' valamint
az egyéb gyeľmekjóléti etlátási foľmákľól szóiő 412006. (I.25.) iinkoľmányzatĺ ľendelet
módosításáľa

A képviselő-testtileti ülés időpontj a: fDI|, július 2 1 .

Előterjesztő: Sántha Péterné alpolgármester
Az előterjesztés ęlőkészítóje és leíľója: Humánszolgáltatási Ugyosztály Szociális Iroda

Az e lőterj es ztést e|ózętesen tárgyalta: Humánszo l gáltatási B izottság,
Y árosgazdźtlkodási és Pénzüryi Bizottság

A rendeletek elfogadásához minősített szótöbbség sztikséges
Az előtedesztés nyí|t tilés keretében tárgyalandó
Melléklet: 3 db

Tiszte|t Képviselő-testület!

EIőzmény
A Képviselő-testület 20II. februór 17-i ülésén a Józsefvórosi onkormónyzat 2011. évi

költségvetésének elfugadósávat egyidejíÍIeg a 68/20I I ' (02,17.) szómú hatórozat 12. pontjóbanfelkérte

a polgórmestert, hogl a jogszabótyi váItozósok miatt a térítési díjalcra, tandíjaĺcra vonatkozó

rendeletek módosítását terjessze be a képviselő-testüIet elé; a l]. pontjábanfelkérte ą polgármestert,

hogy a 2011' évi kÓItségvetésben elfugadott hióny csökkentése érdekében, tekintse át a bevételek

ntivelésének, a kiadások csökkentésének lehetőségét és erre vonatkozó javaslatait, valamint a

hatékonysógra, takarékosságra, ésszeríÍségre és következetes gazdóIkodásra készítsen intézkedési

teľvet és terjessze be elfugadósra a képviselő-testüIet elé,

Vonatkozó helyi ľendeletek:
. a gyermekvédelmi támogatásokľól valamint az egyéb gyermekjóléti ellátási formákról szóló

4lf006. (I'25.) onkoľmányzati rendelet (a bölcsődei térítésmentességet szabá|yozza) (412006'

(I.25') ök' rend.)
- a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék ellátottjainak étkezési térítés díj ťrzetési kotelezettségéről

sző|ć:8lf0}7. (II.05.) önkormányzati ľendelet (azintézményi és személyi térítési díjat

szabá|yozza) (81200..ĺ' (II.05.) ĺik. ľend')

,Ą bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó jetenlegi térítési díjak bemutatása (I. ttlb|ázat):

A bolcsődei térítési díjak megállapításának szabá|yait a gyermekek védelméről és a gyámĺigyi

igazgatásró| sző|ő 1997. évi XXXI' törvény (Gyvt.) 146-148. $ határozza meg, melynek alapján é

b<jlcsődében csak a gyermek étkezésért állapítható meg térítési díj.

A gyermek bölcsődei étkezéséért a sztilő személyi téľítési díjatÍlzet, e díj összege nem haladhatja

^"g 
u, intézményi térítési díj összegét ' Az intézményi téľítési díj számításának a|apját az é|e|mezés

nyeľsanyagköltsége képezte (f}|I,januaľ 01' napjáig) 
l . ülb|ázat

jeIen|egi á|lapot

intézményi
térítési díj

(azé|e|mezés
nyersanyag
ktiltséee)

rezsik<iltség

étęl előállítás
teljes kĺiltsége

(é|elmezés
nyersanyag-

költsége
+rezsi)

gyermekétkeztetésért fi zetendo
személyi térítési díj
(étkezési térítési díi)

VIII. kerületi lakóhelyű
bt'lcsődei ellátott esetén

VIII. keriileti lakóhellyel nem
rendelkező

bölcsödei ellátott esetén

330'-Ft/főlnap 2'.1.4,5,-

Fťf,ő/nap
544,5,-

Fttfőĺnap
térítésmentes 330'-Ft lfőlnap*

(*kivéve a normatív kedvezményben részesĺilők) \t



T ájékoztatás jogszabályi változásľól
f0|1' január l. napjźtő| módosult a Gyvt. gyermekétkęztetés intézményi térítési díjának
megállapítasáľa vonatkoző szabźĺ|yozása, melynek éľtelmében a gyeľmekétkeztetés intézményi
térítési díjának a|apja az é|e|męzés nyeľsanyagköltsége és a nyersanyagköltség legfeljebb 50%-źi
kitevő rezsiköltség egy ellátottrajutó napi cisszege.

Javaslat a biilcsődei intézményi téľítési díjľa
A Gyvt. 147. $ (l) bekezdése szerint a fenntaľtó azintézményi téľítési díjat évente kétszer á||apithatja

meg' A fenntartó utoljára 2008. évben 330,-Ft.ban á||apította Íneg az intézményi téľítési díjat
(élelmezési nyersanyagköltséget)'
Az eltelt idoszak a|att az élelmiszerek ára emelkedett, a fenntartő źita| biztosított jelenlegi összeg már

nem fedezi abĺilcsődei étkeztetés kiadási szükségleteit,ezért indokolt azé|e|mezési nyersanyagköltség

eme lés e 360,-F tĺ Íő l nap-ra.

A bölcsődék miĺkĺjdtetése a normatív á||ami hozzź$źru|ás mellett további komoly anyagi ráfoľdítást

követel az önkormányzattő|, ezért indoko|tazS}Yo-os (360,. Ft + 180'- Ft) rezsiköltség beépítése az

intézményi téľítési díjba'

Fentiek alapján a btilcsőde intézményi téľítési díját 2011. szeptembeľ 01. napjától 540'.Ft-ban
j av as oI o m m e g álla pítan i. (2. szźmű tźtb|źnat)

Javaslat a bölcsődei személyi téľítési díjľa
A Gyr.t. 147. s (5) bekezdése szerint a fenntaľtó a személyi térítési díj összegét évente két

alkalommal vizsgáIhatja felül és vźitoztathatja meg.

Az |. száműtźh|ázatbő| kitĺinik, hogy a VIII. kerüIeti lakóhellyel ľendelkező bölcsődések esetében a

fenntartó j elenle g téľítésmentesen bizos ítj a a gyermekétkeztetést.

(A férőhelyek száma: 43f fő (JEB: 360 fó, Katica: 72 fó) a kihasználtsäg 96%o-os, a 201'1, évi
bölcsődei noľmatíva: 49 4'I00,-Ftlfó/év)).

Javas l om a téľítésmentesség me gszĺ.intetését, mert ezze| egyidej űle g :

- megsztĺnik az ahelyzet, hogy a térítésmentesség teljes köľű biztosítása nem tesz különbséget a

szociálisan rászorult családok és azok között, akik jobb módúak,
- megsziĺnik az ahe|yzet' hogy a szülő nem éľdekelt abban, hogy gyermekének távolmaradását

a bölcsőde felé időben j e|ezze,
. a térítési díj bevezetése okán felszabaduló féľőhelyekľe a valódi (mindkét sztilo dolgozik)

szĺiks é g l et a|apj án v źr akozők n agy o bb szźtmb an fe lvéte lľe kerü lhetnek,

- a gyermekétkeztetési önkormányzati támogatások a bölcsődében gondozott és szociáIisan

rászoľuló gyermekeket a keľületi nevelésĹoktatási intézményben ellátottakkal azonos

mértékben illetik majd meg.

A személyi térítési díj összegének megállapítása során a Gyvt. 147' $ (f)bekezdés azirányadó, mely

szerint ,,aszemé|yítéľítési dij nem haladhatja megaz intézményi térítési díj összegét''. 
2.táb|ázat

Fentiek alapján a bölcsődei gyeľmekétkeztetés személyi téľítési díjáLt 2011. szeptembeľ 01.

napj ától 540,-Ft/napban j avaso|om megállapítani. (2. számű tttb|źnat)

2011. szeptembeľ 1. napjátót

Az é|ę|mezés
nyersanyag

költsége

Rezsiköltség
(az éIe|mezés nyers anyag

költségének 50 %-a)
Intézményi térítéSi díj

Gyermekétkeztetésért
fizetendő

személyitérítési díj

360'- Ft/főlnap 180'- Ft/főlnap 540'- Ft/főlnap 540'- Ft/fćĺ/nap
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A szülő źita| ťlzetendő díj (f2 munkanap) maximális összege l l.880'-Ft/hó.

Kedvezménvęzettek és kedvezmények a VIII. keľületi gveľmekekľeA Gyvt. l48. $ (5) bekezdése

szabá|yozzaa gyermekétkeńetéstérintő normatív térítési díjkedvezményeket, amelynek éľtęlmében:

a) l00 %-os térítésre jogosult (ingyenes) a renđszeres gyermekvédelmi kedvezményben (RGYK)
részesülő, és emellett bölcsődébe, óvodába, ált. isk. 1.8. évfolyamára jźlrő gyermek és a 0-14
éves korú, bentlakásos intézményben elhelyezett foryatékos gyermek, valamint

b) 50 %-os térítésľe jogosult az a) pont alá nem tartoző, de RGYK-ban részesülő gyermek és

tanuló, valamint a jövedelem mértékétől fiiggetlenül a 3 vagy tobb gyermeket nevelő
családban nevelkedő ryeľmek és a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló - aki
nem bentlakásos intézményben van

A törvény által biztosított normatív kedvezményeket és az önkormányzati támogatást is figyelembe
véve a bölcsődei étkezési személyi térítési díj bevezetése a kerĹileti lakóhellyel rendelkező

szociálisan leginkább rászoruló családokat csak kis mértékben vagy egyźútalán nem fogja érinteni,

tekintettel awa, hogy esetükben érvényesülnek a Gyvt. l48' $ (5) bekezdése alapján adható 100i0,

illetve 50%-os noľmatív téľítési díj kedvezmények (NK):' továbbá a - jovedelem és lakóhely
alapján nyújtott 50 és 35%-os önkoľmányzatitámogatások (oT).

(az ew főre eső jövedelem szźtmitás alapja az öľegségi nyugdíj (öny) mindenkori legkisebb összege,

mely 20l 1' évben: 28.500,-Ft; a havi díj összege 2f munkanapľa lett számolva)

I. 100 7o-os NK-ban (és RGYK-ban) részesülők köre:

a) ha a gyeľmeket egyedülálló szülő/törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyeľmek tartósan beteg,

illetve súlyosan fogyatékos, és acsaládban a jövedelem nem haladjameg a (öny 140 %-éLr)39.900-,

Ftĺfolhć, méľtéket,
b) az|. a) pont alá nem tartoző esetben, ha a családban a j<ivedelem nem haladja meg a (öny 130 %-át)

3 7'05 0,.Ft/főlhó méľtéket.
Térítési díj : O,-Ft/fó/nap.

il. 50 %-os NK-ban részesülők köre (jovedelem mértékétől fiiggetlenül) és személyi térítési díja:

A 3 vagy több gyermeket nevelő családban nevelkedő gyermek, a tartósan beteg vagy fogyatékos

gy.,*.k, aki nem bentlakásos intézményben él, ha a gyermeket egyedülálló szülo/w. képviselő

gondozza, vagy ha a.gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos.
Térítési dij: 27 0,-Ft/ fó l nap, l havi díj : 5. 940'-Ft.

ilI. 50 7o.os NK-ban, plusz 35 7o-os oT-ben részestilők k<iľe (csak VIII' kerületi gyermek esetén) és

személyi téľítési díja:
Ha a gyermeket egyedüIźl||ő szu|őĺtörvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek taľtósan beteg,

illetve.slilyosan fogyatékos, és acsaládban ajovedelem (öny 141%-150% közotti) 39.90l -4f.750,.
Ft között van.

Térítési díj: 81,-Ft/főlnap,I havi díj: |,782,-Ft.

1y. 50 7o-os oT-ben ľészesülők köľe (csak VIII. kerĺ.ileti gyeľmek esetén) és személyi térítési díja:

AzI. a) pont alá nem taľtozó esetben, ha a családban a jövedelem (öny 131 _ 135 %kozotti) 37.051 -
38.4?0,- Ft között van.

Térítési díj f7 O,-Ftl fő ĺ nap, I havi díj : 5'940,-Ft'

V. 35 %-os oT-ben részesiilők köre (csak VIII. keľületi gyermek esetén) és személyi térítési díja:

AzI. a) pont alá nemtartoző esetben, ha a családban a jövedelem (öny 136 _ I40 %kozötti) 38'47I _

39.900,- Ft kozott van,
Térítési díj: 35 |,-Ftlfőlnap,1 havi díj:7,7f2,-Ft.

Az önkormányzatibevételek növelésének, a kiadások csökkentésének lehetőségét ajavaslat várhatőan

megvalósítja, arta azonban, hogy a személyi térítéSi dij 20Il. szeptember 01. napjától töľténő

bevezetése hogyan befolyásolja majd a bölcsode kihasználtságźú, va|amint arra, hogy a noľmatíva

bevétel hogyaň alakul (melynek elszámolási a|Ąźú a bolcsődęi gondozási napok szźĺma hatźtrozza

meg), a bevezetést kovetó legalább |.f év tapasúa|ata szükséges, hiszen a jelenlegi kerületi
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lakóhellyel rendelkező bölcsődei ellátottak szociális he|yzetérő| tényeken - jövedelem igazoláson -

alapuló információ nem áll rendelkezésre.

Javaslat ľendeletmódosításľa
A bölcsődei ellátás térítésmentes igénybevételének megszüntetése, valamint az onkotmźĺnyzati
támogatásban részesülők nevelésĹoktatási intézményekbe jáľó körének a bölcsődében el|átott

gyeľmekekľe is történő kiterjesztése, valamint az elmúlt időszakban a étkezéstéľítési normatív

kedvezményre való jogosultság %-os méľtékének megemelkedésemiatt a 412006. (I.25.) ök. ľendelet

16. $-ának módosítása és a 18. $-ának hatályon kívül helyezése sziikséges az előterjesztés f . a) és f . b)

szźlmű melléklętei szerinti tartalommal.

A 812007. (IL05.) ök. rendelet címében, bevezetójében és szinte valamennyi rendelkezésében

bekövetkező módosítás miatt ahatályos rendelet (1' a) számú melléklet) hatályon kíviil helyezése és új

rendelet (l. b) számú melléklet) megalkotása indokolt.

Mindezek a|apjźn kérem az |,b) számű, valamint a2. a) szźtmű mellékletben csatolt két rendelet

teÍvezet elfogadását.

Budapest, 20l 1. június 30.

śl"ĺ+* łĄ'
Sántha Péterné
a|polgármester

Törv ényess égi szempontból ellenőrizt e :

ł ŕłł f\ {
ł,t üW,bđyt,* ?
Dľ. Mészáľ Erika ,/

ajegyzł5thelyettesítő a|jegyző ,,/.

?Üx1 .jŰ[" 1 
,!.
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|' a) szźmt melléklet (hatályos ľendelet)

8ĺ2007. (il.05.) Bu.{apest Főváľos VIII. kerület
Józsefvárosi Onkoľmányzatĺ ľendelet

a Józsefváľosĺ Egyesített Błilcsődék ellátottjainak étkezésĺ téľítés díj fizetési ktitelezettségéľől

Budapest Főváros VIil. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testĹilete a helyi

önkoľmányzatokľól szóló 1990. évi LXV. törvény 16. $ (1) bekezdése, valamint a gyermekek

védelméről és gyámügyi igazgatásről szóló 1997. évi xxXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt) 29. $ (l)
bekezdésében kapott fę|hata\mazás alapján a Budapest Józsefuárosi tnkormányzat a Józsefuárosi

Egyesített Bölcsődék ellátottjainak étkezési téľítési díj fizetési kötelezettségéro| az alábbi rendeletet (a

továbbiakban: Rendelet) alkotja meg:

1.S

A rendelet hatél|yakiterjed a Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzatfenntartźsában műkodő valamennyi

bölcsődei ellátást igénybe vevő szülői felügyeleti joggal rendelkező sztilő vagy más törvényes

képvise lő (továbbiakban : szĹilő) étkezés i térítési díj fizetési köte|ezettsé gére'

2.S

(1) A gyermekétkeztetés intézmény térítési díjának a|apja az élelmezés nyersanyagköltségének egy

ellátottľa jutó napi összege'

(2) A nyersanyagköltsé g a|apjáu| szolgáló energia- tápanyagbeviteli, illetve élelmiszer-nyersanyag

felhasználási ajánlásokat a8OĺI999. (XII'28.) GM-EüM-FVM együttes rendelet f. számű melléklete

határozzameg.

3.$

(1) A szülő źltaIfizetendő személyi téľítési dijataz intézményvezetó a 2. $ (1) bekezdés szerintinapi

összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések szźmźtnak a (f)
bekezdésben megjelölt noľmatív kedvezményeknek a Íigyelembe vételével źi|apitja meg' mely összeg

2008. március l5. napjától330,- Ftlnapĺfo.

(2) A noľmatív kedvezmények körét a Gyv1. 148' $ (5) bekezdése határozzameg'

4.S

(|) Az 1. $-ban meghatźľozott intézményben dolgozók által az étkezés igénybe vételekor az é|e|mezés

nyersanyag költségének 20 %o rezs|költséggel növelt összege fizetendő téľítési díjként.

(2) Egyéb igénybevétel esetén az éIe|mezés nyeľsanyagktiltségének 60 %.os ľezsiköltséggel növelt

összege a térítési díj.

(3) A rezsiköltség a2. $ (f) bekezdésében meghatáľozottak szerint keriil meghatáĺozásta.

s.$

Jelen rendelęt2007' máľcius 01' napján lép hatályba és ezze| egaidejíĺleg hatźiyát veszti a lll]l995'
(III.2l.) sz. ök' rendelet.
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l. b) számú melléklet (új ľendelet)

Budapest Főváľos VIII. Keľület Józsefoárosi onkoľm ányzat Képviselő-testÍi|etének

ĺf0t|. (.........) tinkoľmányzati ľendelete

a bölcsődei térítési díjakľó|

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilete a gyeľmekek

védelméről és g1ámĹigyiigazgatásról szóló |997' évi xxxl. torvény 29. $ (1) bekezdésében kapott

fe|hatalmazźls alapján a kovetkezőket ľendeli el:

1. s A rendelet hatźiya kiteľjed a Budapest Fováros VIII' kerület Józsefuárosi onkoľmányzat
fenňtartasában működő valamennyi b<jlcsődei gyermekétkeztetést igénybe vevő szülői felügyeleti
joggal ľendelkező szülő vagy más törvényes képviselő (továbbiakban: szülő) étkezési térítési díj

(továbbiakban: személyi térítési díj) fizetési kötelezettségére és a bölcsődékben foglalkoztatott

a|ka|mazottaba, valamint az e gy éb bö l csőde i étkeztetést i génybe vevőkre.

2. s (l) A bolcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díja aZ élelmezés

nyeľsanyagköltségének és rezsik<iltségének egy ellátottľa jutó napi egyĹittes osszege.

(2) A gyermekélelmezés nyersanyagkĺiltsége bruttó 3 60,- Ftl naplfo.

(3)A rezsiköltség a gyermekélelmezés nyersanyagkoltségének 50 %o-a, azaz e1y ellátottľa jutó napi

osszege bruttó 1 80,-Ftlfólnap'

(4)A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díja bruttó 540,- Ft/naplfo, ame|y összegből a

reggeli |7o/o, az ebéd 660Á, azuzsonna |7%o.

(5) A nyeľsanyagköltség alapjául szolgáló energia- tápanyagbeviteli, illetve élelmiszeľ-nyersanyag

feihasználási ajánlásokat a vendéglátó termékek e|oá||itásźnak feltételeiről sző|ő 67lf007. (vII.10.)

GKM-EüM-FVM-S zMM e gyĺ.ittes rendelet Melléklete hatźtr ozza me g,

3. s A szülő által fizetendő személyi térítési dijat az intézményvezetó a bolcsődei gyermekétkeztetés

lntězményitérítési díjának és azigénybe vett étkezési napok számának figyelembe vételével źil'apítja

meg.
A gyermekétkeztetés személyi térítési díj osszege bruttó 540,-Ftlnap/fó.

4.$ (l) A bölcsődékben foglalkoztatott alkalmazottá|tal igénybe vett napi étkezés térítési díja a felnőtt

élelmezés napi nyeľsanyagköltségének az étel előállítás 20 %o.os rezsiköltségével növelt erytittes

összege 593,-Ft, melyből a ľeggeli vagy uzsonna30%o, az ebéd7IYo'

(2) Egyéb igénybevétel esetén a - naplfo . étkezés téľítési dija a felnőtt élelmezés napi

ny".5unyugköltségének az éte| előállítás 60 %-os rezsiköltségével növelt egytittes ĺĺsszege 780,-Ft,

melyből a reggeli vagy uzsonna30%o, az ebéd 70%o.

5. $ Ez a rendelet f1I|' szeptember 01. napján lép hatályba és ezze| egyidejűleg hatáIyät veszti a

Józ"sefuáľosi Egyesített Bölcśődék ellátottjainak étkęzési térítési díj fizetési kotelezettségéről szóló

8lf00,1' (II'05.) önkoľmányzati rendelet'

Budapest, 201 1. július ....

Dr' Mészár Eľika
a jegy zót helyettesítő a|jegy ző

Dľ' Kocsis Máté
polgármester
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f.a) számű melléklet (módosító ľendelet)

Budapest Főváľos VIII. Keľület Józsefuárosĺ onkoľm ányzat Képviselő-testületének

. ĺ20|t. (. . . . . . . ..) iinkormányzati ľendelete

a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi Onkoľmányzatnak a gyermelĺvédelmi
támogatásokľól valamĺnt az egyéb gyeľmekjóléti ellátási foľmákľól sző|ó 4ĺ2006. (I.25.)

tinkoľmányzatĺ rendelete módosításáľó|

Budapest Főváľos VIII. kertilet Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testi.ilete a gyermekek

védelméről és a gyámügyiigazgatásről szóló |997.évi XXXI. törvény 29. $ (l) bekezdésében kapott

fe|hata\mazás alapján a következőket rendeli el:

1. s A gyermekvédelmi támogatásokĺól valamint az egyéb gyermekjóléti ellátási formákľól szóló

412006. (I,fs.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 16' $ (2) bekezdése helyébe a

kovetkező rendelkezés Iép:

,,(2) A Budapest Józsefuáľosi onkormányzat fenntartźlsában lévő oktatásĹnevelési intézménybe és a

gyermekek napközbeni el\átásźtt biztosító intézménytipusba járó ryermekek esetében az intézmény

łezetoje dönt a támogatás méľtékéről a normatív támogatásokat ťrgyelembe véve az a|ábbiak szerint:

a) ha az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ĺisszegének egyedülál|ó

sztĺtő, tartóś beteg vagy slilyosan fogyatékos gyeľmek, valamint a Gyvt' 20. $ (3) bekezdése, vagy (4)

bekezdésében foglaltaknak megfelelő nagykoľú gyermek esetében |4|%-|50%-a között van, az

önko rmányz ati tźmo gatźls méľtéke 3 5 %,

b) az a) pont alá nem taľtozó esetben, amennyiben egy fóre eső jovedelem az öregségi nyugdíj

mindenkori legkisebb összegének
b a) | 3 | % - I 3 5 

o/o 
- a kö zött v an, az ö nko rmány z ati tźmo gattls méľtéke 5 0 %,

bb) | 3 6%. 1 40oÁ - a ko zött v an, az önkormány z ati tźmo gatás méľtéke 3 5 yo."

2. $ (1) Ez a rendelet_ a(2) bekezdésben foglalt kivétellel -20||. auguszľus 01. napján lép hatályba.

(2) A rendelet 3. $-a 201 l ' szeptember l-jén lép hatályba.

3' $ Hatályát veszti a Rendelet l8. $-a.

Budapest, 20l l. július .''.''.

Dr. Mészár Erika
a jegy zót he lyettesítő a|jegy zó

Dr. Kocsis Máté
polgármesteľ
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f.b) számű melléklet

a B.ldapest Főváľos VIII. kerĺĺlet Józsefuáľosi
o n ko ľmányzatnak a gyermekvédelm i

támogatásokľól valamint az egyéb
gyeľmekj óléti el|átásĺ formákľó| sz6|ő 4 ĺ 2006.

(I. 25.) önkoľmányzati ľendelete

Tervezett módosítás

16.$

(2) A Budapest Józsefuárosi Önkormányzat
fenntartasában lévő oktatási-nevelési
intézménybe és a gyermekek napközbeni
e||źúását biztosító intézménytípusba jttrćl

gyermekek esetében a 18. $-ban
meghatáľozottakat kivév e az intézmény vezetóje
dont a támogatás mértékéről az a|ábbiak szerint:
A normatív támogatásokat figyelembe véve, ha
az egy főre eső jövedelem az oľegségi nyugdíj
mindenkoľi legkisebb összegének

a) egyedülálló szülő, tartós beteg vagy súlyosan
fogyatékos gyermek valamint a Gyvt. 20. $ (3)

vagy (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő
nagykoľú gyermek esetében

135 %o-a alatt
35 o/o-os,

135%-|40%-a k<jzött

50 %-os,

van, a

van,

támogatás

támogatás

tźtmogatás|4|%.|50%-a között van. a
35 oÁ-os,,

b) aza) pont aIá nem taľtozó esetben

|25 Yo-a aIatt van' a támogatás
35 %-os,
If5%-I30 %o-a között van' a tźtmogatás

50 %-os,
130%-|35%.a közott van' a támogatźs
35 %o-os."

18.$

(1) A VIII. kertileti lakóhellyel rendelkező
kiskoľú gyermek napközbeni ellátrása az

önkormányzat źůta| fenntaľtott bolcsődei
intézményekben térítésmentes.
A VIII. kerületi lakóhellyel nem rendelkező
sztilő/töľvényes képviselő gyermeke bölcsődei
e||átásáért térítési díj fizetésére kötelezett,

kivéve ha ľendszeres gyeľmekvédelmi
kedvezményben részestil.

A ľendelet 16. s (2) bekezdése helyébe a
következő ľendelkezés lép:

,,(2) A Buđapest Józsefuárosi onkormányzat
fenntaľtásában lévő oktatásĹnevelési
intézménybe és a gyermekek napközbeni
e||źtását biztosító intézménytipusba járó
gyermekek esetében az intézmény vezetóje dönt

a támo gatźs mértékéről a normatív támo gatásokat

ťlgyelembe véve az alábbiak szerint:

a) ha az egy főre eső jövedelem az öľegségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
egyedi'ilálló szülő, taľtós beteg vagy slilyosan
fogyatékos gyermek, valamint a Gyvt. 20. $ (3)

bekezdése, vagy (4) bekezdésében foglaltaknak
megfelelő nagykorú gyermek esetében |41%-
150%o-a között van) az onkoľmányzati támogatás

mértéke 35o/o.

b) az a) pont alá nem tartoző esetben,

amennyiben egy főre eső jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
ba) 13|%-|35%-a kozott van) az önkormányzati
támogatás mértéke 50 Yo,

bb) I36%-I40%o-a között van, aZ önkoľmányzati
támogatás mértéke 35 yo."

A rende|et 18. $-a hatá.Jyáú veszti.
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b.

A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő
gyermek óvodai ellátása
noľmatív kedvezménvként
térítésmentes.

A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesü|ő | -4.

évfolyamon nappali rendszerű
isko lában tanuló gyermek
normatív kedvezményként 1 00
%o-os étkezéstérítésre j o gosult
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