
Budapest Józsefvá rosi Onkormá nyzat
Kénviselő.testĺilet e számára

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Előzmények

A Buđapest Fővĺĺľos VIII. kerület Józsefuaľosi Önkoľmźnyzatfenntaľtásában míiködő bĺĺlcső-
dék étkezési és gondoztsi téritési díjait a bcilcsődei térítési díjakľól szőIő |3120|2. (II.23.)

önkoľmányzatirende|et(továbbiakban:aRendelet)szabá|yozza.

A térítési díjak a gyeľmekek védelméľől és a gyĺĺmĹigyĺ igazgatásról szóló 1997. évi )C(X.
törvény (továbbiakban: Gyvt) rendelkezései alapjĺín évente feltilvizsgálatra kerülnek, mely
utoljĺáľa 20|3 maĺciusában keľült áttekintésre, és a tényadatok alapján módosításra.

il. A beteľjesztés ĺndoka

A Gyvt |47. s (1) bekezdése értelmében a fenntartó megá||apítja a gyeľmekjóléti alape||átá-

sok intézményi téľítési diját, ami a szolgá|tatási önköltség és a kĺizponti költségvetésľől szóló
tĺiľvényben biztosított támogatás ktilönbĺizete. A szolgá|tatási önkciltséget a tárgyévľe terve-
zett adatok a|apjźn a tźtrgyév április elsej éig kell megáll apítani.
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A képviselő.testiileti ülés iđőpontja:20|4. marcius 05. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a btilcsődei téľítési díjakľót szóló łinkormányzati rendelet módosítá-
sára

A napiľendet njfilzárt üIésen kell tárgyalni, a ľendelet/hatźlrozat elfogadásához ęgysze-
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi x

Humánszolgáltatásĺ Buottsńgvé|eményezi x

Hatáĺ ozatí jav as|at a bizottság' számfu a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság / Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testĺiletnek az e|óterjesztés megtáľgy a|źsźt.



ilL Tényállási adatok

A Gyvt-ben megfogalmazott szabályok szeľint a Józsefuiĺľosi Egyesített Bölcsődék (továbbĹ
akban: JEB) vezetoje felülvizsgźl|ta a szolgźitatźtsi önkĺiltségeket, mely alapján meghatfuozás-
ľa keľĹiltek az intézményi téľítési díjak összegei. Az intézményi téľítési díjat külön meg kell
hatéltozni a gyermek gondozására, valamint az étkeztetésére vonatkozőan. A gyermekétkezte-
tés intézményi téľítési díjának a|apja az é|e|mezés nyersanyagkĺĺltségének egy ellátottra jutó
napi ĺisszege.

A szolgáltatási önk<iltséget a tźtrgyévre tervezett adatok alapjan a tźrgyév április elsejéig kell
megállapítani. A szo|gá|tatźtsi önköltség év kĺizben egy alkalommal konigálhatő, ha azt a
tár gyidő szal<l fol yamatok i ndoko lj fü .

Azé|e|mezés nyersanyagköltsége 20|3. április 01. napjátó|3|4,96,-Ft/főlnap+Afa összegben
keľĹilt meghatźtrozásľa. A JEB vezetője az oľszágos Elelmezés- és Táplálkozásfudományi
Intézęt a ľendszeres étkezést biztosító, szewezett élelmezési ellátásľa vonatkozó táp|źikozási-
egészségĹigyi ajánlásában meghatarozott tápanyagszĺikséglet a|apjźn kiszámított nyeľsanyag-
költség a 20|4, évben az e|óző éwel megegyezően 3|4,96,- Ft/főlnap+Afa. A bĺilcsődei
gyermekétkeztetés intézményi téľítési díja az élelmezés nyersanyagköltségéve| megegyező
cisszegű, mely a 2014. évben változatlanul bruttó 400,- Ft

A bölcsődei ellátás keretében nffitott gondozás intézményi térítési díja 20|3. évben 2.995'-
Ftlfőlnapvolt.2014. évben atfugyévretęrvezett adatok alapján a gondozás intézményi térítési
đija 4.64I,- Ft. A tavalyi évhez képest tĺiľtént emelkedés oka, hogy a20I3. évben kiszámított
gondozási đij a 2012. évi kĺlltségvetési adatok alapjan keriiltek kiszámításra, mely cĺsszeg
ľészben tafta|maztaa20I2. szeptembeľ 01. napjátó|2012. december 31. napjáig tarta|maztaa
2012. szeptember 01. napjától mfüĺĺdő 60 férőhelyes Tolnai utcai bĺilcsőde mfüĺidési költsé-
geit.

2013. április 0l. napjátó| az a|ábbi táb|ázatban foglalkk a|apján keľültek meghatározźsta a
bölcsődei gondozás ťlzętendo térítési díjai:

Eglfőre eső jövedelem

alsó hatóra

Eglfőľe eső jövedelem

felső hatdľa

Térítési díj Ft/fő/nap

0 70000 0

70001 100000 ft0
100001 130000 350

130001 150000 450

150001-től 600

iövedelemnvilatkozat hiánvában 1.000

A2013. április 01. napjától elfogadott téľítési díjak bevezetésével kapcsolatosanaz alétbbiak-
ről' tájékoztatom a Képviselő-testületet:



B ?ilcsőďei normatíva bevétel alakulós a

Etkezési

2013. évben a kedvezményeket ĺgénybevevők száma:

- étkezés:
. térítésmentes (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült 195 fő,
. 200'- Ft-ot fizetett a Gyvt értelmében 50%-os kedvezményre jogosult 76 fő,
. 400,- Ft-ot fizetett39j fő

- gondozás:
. térítésmentes: 420 fó (a család jöveđelme, vagy a Gyvt alapjan téľítésmentes)
. 2I0,- Ft-ot fizetett I37 fő,
. 350,- Ft-ot fizetett 47 fó,
. 450,- Ft-ot fizetettzj fő,
. 600,- Ft-ot fizetett35 fo,
. l.000.- Ft-ot fizetett2 fő

A2014. februáľ 15. állapot a|apján az onkormányzat által fenntartott bĺjlcsődébe jaró gyeľ-
mekek száma cisszesen 423 fő (engedélyezett férőhe|yszám 492 fő).

A fentiekben ismeľtetettszámadatok alapján megállapítható, hogy 20113. évben a2012. évhez
viszonyítva a bevételek vonatkozásában növekedés töľtént (költségvetési támogatás+térítési
díj összesen |4.f80.680,- Ft). A költségvetési támogatás ĺisszege 494.100,- Ft/fő. A költség-
vetési tĺímogatás elszámolásakor a szźlmitási menete: a20I3 évben a költségvetési támogatás
a gyermekek naponként figyelembę vett szźlna osztva 251, a 2014. évben ez a szźmolási
ľendszer megvźitozott a 25| helyett 240-e| kell osztani a naponként szźmított gyeľmekek
számát. Azonban az ađott hónapban 10 napnál többet hitnyző gyeľmekek egész hónapban
nem vehetők ťrgyelembe, a 10 napnál kevesebbet lĺarryzők ellátottak esetébęn a teljes hónap
nyitv atartási idej ére figyelembe vęhető.

A költségvetési támogatás 20|4. évi vá|tozźlsainak hatásai a2015. év elején a tényleges el-
számolás során figyelhetők meg.

A2013. évi gondozási díj bevételek esetében szintén emelkedés történt a2012. évhez képest.
A család egy főre jutó jövedelmének figyelembe vételével sávosan meghatározott térítési dí-
jak bevezetése pozitívan hatottak az igénybe vevők szźlméra. A teljes évľe vętítve a napi
igénybe véte| számai növekedtek, mely a költségvetési támogatás mutatószźlnaiban is megfi-
gyelhető (253 -tőI 265 -re emelkedett).

ev Íő költségvetési túmoga-
tús összege rt/Íő

adott évre vonatkozó
kii lts égv etésí tdmo g a-

tás összesen
z0tl 291 494.100 143.783.100
2012. 253 494.100 r2s.007.300
2013 26s 494.r00 130.936.s00

+ t,ćrĺtési díi bevételek
sondozási díi/T.t étkezésĺ díi/T.t tisszesen/Tt

2012.01.01-12.31. 7.129.598 13.866.95s 20.996.551
2013.01.01-12.31. 10.778.s99 18.569.432 29.348.031
bevétel növekedés
2013. évben

3.649.001 4.702.479 8.351.480



A 70.000,- Ft alatti térítésmentesség bevezetése nem eľedményezte abeťlzetett gondozási díj
csökkenését. Az egy főre jutó jövedelmek figyelembevételévęl megállapított személyi térítési
díjak a családok fizetőképességéhez mértęn kerültek meghatározásra, az igénybevételt tekint-
ve negatív hatás nem f,rgyelhető meg.

Tekintettel arľa, hogy az e|miit év sorĺín a bevételek emelkedtek, az intézmények kihasznált-
sága emelkedő tendenciát mutat nem indokolt a Renđelet 1. számú mellékletében meghatáľo-
zott a gondo zás utétn ťlzetendo irtézményi téríté si đij ak v á|tońatása.

Iv. A dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A GyVt rendęlkęzései figyelembe vételével a 2014. évre meghatározott intézményi térítési
díjak az bĺjlcsődei gyeľmekétkeztetés, valamint bölcsődei ellátás kerętében nyújtott gondozás
tekintetében a szolgáltatási önköltségek figyelembe vételével felülvizsgálatra keľiiltek. A btjl-
csődei gyeľmekétkeztetés nyeľsanyagköltsége a Rendeletben meghatározott ĺĺsszegben' a to-
vábbiakban is fenntaľtható. A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja a Rendeletben meg-
hatźrozott 2.995,- Ft-ról 4.641,- Ft-ra módosul. A szülők źital fizetendő intézményi térítési
díjak nem emelkednek, <ĺsszege vźt|tozat|arl. a Rendelet I. szánní mellékletében foglaltak sze-
ľint.
Azintézményi önköltségek felülvizsgá|ataa|apján a bĺjlcsődei térítési díjakĺól szőIó I3l20I3.
(II.23.) ĺlnkormanyzati rendelet 4.$ (1) bekezdése módosításra keľül, mely a bölcsődei ellátás
keľetében nyújtott gondozás iĺtézméĺyí téľítési díjźŃhatźLrozzameg A Rendelet egyéb ľendel-
kezéseit a módosítás nem érinti.

v. A dtintés célja' pénzůigyi hatása

A Józsefuaľosi Egyesített Bölcsődék, valamint a Katica Bĺjlcsőde és Napközi otthonos Ővoda
által nyújtott és térítési díj köteles szolgáltatások múkĺjdési kĺjltségei az intézĺnéĺyek kĺiltség-
vetésében betervezésre keľiiltek. A tervezett bevételi és kiadási összegek a Rendeletben meg-
hatźttozott jelenleg is hatályos fizeteĺdő íntézméĺyi térítési díjak figyelembevételévęl keriiltek
meghattlrozásra. A Rendelet módosítása külön pénztigyi fedezętet nem igényel.

vI. Jogszabályiktirnyezet

A képviselő-testĹilet hatáskoľe a Magyarország helyi önkormźnyzatairól szóló 20II. évi
CLxXXx. t<irvény 42. 5 1. pontjában, valamint a gyermekek védelméľől és a gyámügyi
ígazgatásrôl szóló |997. évi XxX. törvény 29. $ (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Budapest, 2014. februźr 20.

Tĺirvényességi ellenőrzés :

Rimĺín Eđina
jegyző

$J"r{- ?JS- l

Santha Péterné
alpolgáľmester
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tewezet

Budapest F.őváľos VIII. kerület Józsefu áľosi onkoľ mány zat Képviselő.testĺĺletének

. . .. . . | 2|J|4. (. . ..) tinkoľ młny zati ľendelete

a btilcsődei térítési díjakľól szó,łó |312012. (|I.23.) tinkormányzati ľendelet mĺódosításáľól

Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuiírosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete az A|aptor-
vény 32. cikk (2) bekezdésében meghataľozott feladatkörében e|járva, a gyermekek védelmé-
ről és gyámiigyi ígazgatástől szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. $ (1) bekezdésében kapott
fe|hatalmazás a|apjźn, a kĺivetkezőket rendeli el:

1.$ A bĺilcsődei térítési díjakÍól szőIő |3120|2. (II.23.) cinkormányzati rende|et 4. $ (1) bekez-
dése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(]) A bölcsődei ellátás keretében nffitott gondozás intézményi térítési díja 4.64|,-
FtlfólÍLap.,,

f . $ Ez a rendelet f0I4. ápri|is l-jén lép hatályba.

Budapest, 20l4. március ....

Rimán Edina
jegyzo

Dr. Kocsis Máté
polgáľmester



Indokolás

A módosító ľendelet a következők szerint váItoztat a bölcsődei téľítési đíjakól szőIő I3/20I2.
(II.z3.)önkoľmányzatirende|et jelenlegiszabźiyain.

az l. $-hoz

A móđosítás indoka, hogy a 20|4. évre vonďkoző szo|gtĺItatási önköltség számítás a|apján a
bĺjlcsődei e||atás keretében nyrijtott gondozás intézméĺyí térítési ďíja 4.64|,- Ftlfőlnap osz-
szegre váitozik.



EREDETI RENDELET

Bud.apest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi
onkoľmán y zat Képvĺs elő-testůĺletének

1312012. (II.23.) iinkoľmányzati ľendelete

a biilcsődei téľítésĺ díjakľĺíl

Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuáľosi Ön-
kormźnyzat Képviselő-testiilete a gyermekęk vé-
delméľől és gyámügyi igazgatásľól szóló 1997. évi
)oo(. töľvény 29. $ (1) bekęzdésében kapott fel-
hatalmazás a|apjźn, az Alaptorvény 32. cikk (2)

bekezdésében meghat ározott feladatköľében elj áľ-
va a következóket ľendeli el:

1. s A ręndelet hatá|ya kiterjed a Budapest Fővá-
ros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormźnyzat fenn-
taľtásában mfüödő valamennyi ellátást igénybe
vevő gyermek ęsetében szülői feltigyeleti joggal
rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő (a
továbbiakban: szülő) étkezési és gondozási téľítési
díj fizetési kötelezettségére.

2. s (1) A bĺjlcsődei gyermekétkeztetés irtézményí
térítési díjának a|apja az éIelmezés nyersanyag-
költségének egy ellátottra jutó napi tisszege.
(2) Az élelmezés nyersanyagköltsége 314,96,-
Ftlfőlĺap+Afa.
(3) A bölcsődei gyermekétkeztetés iĺtézményi
térítési dija 3|4,96,- Ftlfolnap+Afa, me|y 17-

77o/o aľeggeli és az uzsonna,66 %o az ebéd költ-
sége.

3.$
(1)

(2)

4.S
(1) A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gon-
dozźs intézményí térítési díja f .995,-
Ftlfolnap;'
(2) 

^ 
Gyvt I47. $ (a) bekezđés felhata|mazása

a|apján a bölcsődęi ellátás kęľetében nyújtott gon-
đozźs ťĺzeteĺđő intézményi térítési díjanak cissze-
gét az 1 . melléklet tarta|mazza.
(3) A bĺĺlcsőđei gondozás utźn ťlzetendő személyi
térítési díjat a nyfui zźrás íđőtartamćra az intéz-
mény vezetoje nem állapít meg.

uooosÍrÁsĺ JAVASLAT

I.f A Rendelet 4. $ (I) bekezdése helyébe a kovet-
kező rendelkezés lép:
,,(I) A balcsődei ellátás keretében nyújtott gondo-
zás intézményi térítési díja 4.64I,- Ftftő/nap.',



s.$ (1)

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)

(8)

6. $ Ez a ľendelet 2012. április l-jén lép hatályba.

7. $ Hatályát vesńí a bĺilcsődei térítési díjalaól
szőIő 44 1201 1 . (VII.25.) önkormanyzati rendelet.

1. melléklet

GoNDOZÁS UTÁN FIZETENDo INľnzuÉNyI ľnnÍľnsl DÍJ osszncľ

Egy főre eső jövedelem
alsó hatúra

Egł főre eső jövedelem

felső hatdra
Térítési díj
Ft/fő/nap

0 70000 0

70001 100000 210

100001 130000 350

130001 r50000 4s0

15000l -től 600

j ĺivedelemn y I|atko zat hi ĺínyáb an 1.000


