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Tisztelt Képviselő.testůilet!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásľól szóló 1997. évi )o(XI. törvény
(továbbiakban: Gyut) térítési díjakľól sző|ő rendelkezései 2012. január 1. napjától
móđosultak, melynek kĺjvetkeztében februari tilésén a Képviselő-testület a bĺilcsődei térítési
díjakról sző|ő 44|20I1.(VII.25.) önkormányzati ľendeletet hatályon kíviil helyezte, és
elfogadta a btilcsődei téľítési díjakľól szĺíló Budapest Főváľos VIII. keľůĺlet Józsefvárosĺ
Onkoľmányzat Képviselő.testületének 13|2012,. (II.23.) tinkoľmányzati ľendeletet
(továbbiakban: Rendelet). A Ręndelet 2012, ápľilis 1-jén lépett hatá|yba.

A Budapest Fővĺíľos Kormanyhivatala (továbbiakban: Hivatal) Magyarorczág helyi
önkoľmányzatairő| sző|ő 2011. évi CLXxXx. törvény l32. $ (3) bekezdés b) pontjában
biztosított jogkörében e|jźlrva megvizsgźtlta a Rendeletet, és az előterjesztés l. szétmu
mel lékletét képező tĺirvényess é gi felhívást tette.

A Hivatal felhívásában megáI|apította, hogy a fęnntaľtó Rendeletének 3.$
valamint az 5. $ (1) bekezdésében személyi térítési đíjat á||apítmeg.

(1) bekezdésében,

Előterjesztő: Sántha Péteľné alpolgáľmester

Tárgyz Javaslat a btilcsődei térítésÍ díjakľól sző|ő 13t20I2. (II.23.) iinkoľmányzati
ľendelet módosításáľa

A napirendet oví|tlzart ülésęn kell táĺgya|Ilĺ, a rendeletlhatźrozat elfogadásához
egyszerrĺ/4q!g[gi!9!! szav azattobbség szfü séges.
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Bizottság javasolja a Képviselő-

Váľos gazdálko dási és Pénzü gyi B izottsá g v éLemény ezí

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Határ ozati j av as|at a bizottséĘ számáĺ a:

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsáý Humánszolg źůtatźsi
testtiletnek az e|őterjesztés megtárgy a|ását.
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A Hivatal az alábbi jogszabá|yihivatkozźlsokľa alapozta dĺjntését:

,,A Gyvt 147. $ (2) bekezđéséből egyértelműen kihĺnik, hogy a fenntartó rendeletében az
íntézményi térítési đíjat ál|apitja meg, nem pedig a személyi térítési díjat. A személyi térítési
díj _ elnevezéséből adódóan is _ személyľe szabott, amelyet a GyVt l48. $ (2) bekezdése
alapján az intézmény vezetője határoz meg Az íntézményi térítési dij á|taLarlosságban
meghatarozott, a legmagasabb díjat jelenti, az iĺtézmény vezetoje ennél csak alacsonyabban
á|Iapithatja meg a személyi téľítési díjat a szülők szociális he|yzetétőI fiiggően. ''

A Hivatal egýttal felhívta a képviselő-testiilet figyelmét, hogy a Gyyt |47. $ (4) bekezdése
lehetőséget ad arra, hogy a fenntartó a ťlzetenđo irÍézményi térítési díjat a kiszámított
ö s szegnél alacsonyabb ö s sze gbe n, v agy nulla forintban is megállapíthatj a.

A törvényességi felhívásban foglaltaknak eleget téve javaslom a Rendelet alábbi módosítását:
- a Rendelet 3. $ (1), (2)bekezđésének, valamint 5. $ (1) bekezdésének hatályon kíviil

helyezését (személyi térítési díj összegeinek, valamint a szülő á|ta| fizetendő
gyermekétkeztetésszemélyitérítésidíjánakmeghatźrozásźń),

- a Renđe|et 4, $-a következő (2) bekezdéssel kerül kiegészítésre: a Gyvt 147. $ (4)
bekezdés fe|hatalmazása a|apjárl a bĺjlcsődei ellátás keretében nyrijtott gondozás
fizeteĺdő irtézrnény i téľíté si díj a 2 | 0,- F t l fő l nap .

Azintézmény vezetoje a gondozási díj személyi téľítési díjźtvźitozatlanula Gyvt, valamint a
Rendelet 5. $ (2)-(8) bekezdésében foglalt kedvezmények a|ka|mazásáxa| állapítja meg.

SzĹikséges az é|ę|mezés nyersanyagkĺiltség nettó összegének pontosítása, mindezek a|apján a
Rendelet 2.s Q) bekezdése a|apjźnazé|e|mezés nyersanyagkĺiltsége287,40,-Ftlfőlnap+Afa
összegľe módosul. Mindezek a|apjźn a gyeľmekétkeztetés intézményi térítési díjának bruttó
összege 3 65,- Ftl fo l nap.

A Rendelet módosításának költségvetési hatása nincs, mivel a ťlzetendő térítési díjak
összegei, és a személyi térítési díjak meghatározásakor alka|mazandő kedvezmények
tekintetében nem tĺiľtént v á|tozźs.

A Képviselő-testiilet döntése a helyi ĺĺnkoľmanyzatohőI szőIő 1990. évi LXV. törvény 10. $
(1) bekezđés a) pontján alapul.

Kéľem a mellékelt ľendelet tewezet elfogadását.

Budapest, 2012. május 21.

L*'*"rm
alpolgáľmesteľ

T<iľvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző 
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Telefon: 328-5864 Me||ék|et: .
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Budapest FCĺváros Vl||' keľü|et Józsefvárosi onkormányzat
Képvise|ő-testülete

Budapest

Tisztelt Képviselő-testü|et!

Magyarország he|yi önkormányzataiĺo| szó|o 2011 . évi CLXXX|X. törvény (továbbiakban: MhötV.) 132' s
(3) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörben eljárva lnegvĺzsgáĺtam Budapest FöVáros V|||. kerü|et
Józsefvárosi onkornrányzat Képvise|ő-testÜ|elének a bö|csődei térítési díjakľól szó|6 13t2012. (l|.23')
önkormányzati rende|etét (a továbbiakban: or') és az a|ábbi

törvényességi felhívást

łeszem.

|. Az or. 3. S -a az a|ábbi rende|kezésttafta|mazza'.

''3' s (1) A gyermekétkeztetés szemé|yi térítési díja bruttó 365,-FVfő/nap, mely 17.17 o/o a regge|i és az
uzsonna, 660/o az ebéd költsége,
(2) A szÜ|o á|ta| fizetendó gyermekétkeztetés szeľné|yi térítési dĺját az intézményvezétó a btĺcsŐdei
gyermékétkeztetés intézményĺ térítési dĺjának és az igénybe Vett étkefési napok számának figyelembe
véte|ével á||apítja meg.''

A gyermekek védellnéró| és a gyámtigyi igazgatásri| szó|r 1997. évi XXX|. törvény (a továbbiakban:
Gyv|.) 147. $-a az a|äbbiak szerint rendeĺkezik:

',147. s () A fenntartó megálĺapĺtja a 146. $ (1) bekezdése szerinti eltátások intézményi térĺtési diját,
ami a szolglślltatási önköltség és a normatĺv állami hozzájárulás kijlönbozete. Az intézményi térÍtési dĺjat
tobb szolgáltatás os e//áŕás nyújtása esetében is szolgáttatásonként (etlátásonként) kelt meghatározni, a
RözÖs ktltségelemek szolgáltatásonkénti (eilátásonkénti) Rözvetlen köItségeinek arányában töńénő
megosztásával.

iOĺj$ Bĺ,di)t)ts}]t' VíIĺ:ĺ U' e?.0.l. - 11líj4 ŕj|)' Pi. 2i,j4. . ]i:ji('Í(jn: t:ji) i']):2:ií'.1;,3;/ .ia: +í]C í1) 2ijí;..|7(r.j
[:'r;xl!l: I]llí'äÍ)oí'tl(łbĺ|<i)'ln' . l-|onkll): \ď^v.i)||<I)'hu
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(2) A bölcsóde esetében az intézményi térítési díjat kĹllÔn meg kell határozni a gyermeĘ gondozásán,
nevelésére, nappali felthgyeletére és a vele tofténö foglalkozásra (a továbbĺakban egytrtt: gondozására),
valamint a 1 51. s p) bekezdésében foglaltak szerínt a gyeřmekétkeztetésre vonatkozóan','

A GyVt' 147. $ (2) bekezdésébő| egyérteĺmĹlen kitűnik, hogy a fenntarto rendeletében az intézményi
térĺtési ddat á|ĺapítja meg, nem pedig a személyĺ térítési díjat' A személyi térítési díj - e|nevezésébŐ|
adódóan is - szemé|yre Szabott, amelyet a Gyvt. 148. $ (2) bekezdése alapján - az intézmény vezetője
határoz meg. A.z intézményi térĺtési dij á|ta|ánosságban meghatározott, a |egmagasabb díjat je|enti, az
intézmény vezetóje enné| csak a|acsonyabban á||apĺthatja meg a szemé|yi térítésĺ dĺjat a szÜ|ők szociá|js
he|yzetétö| fÜggően. A gyermekětkeztetés esetén aĺkalmazandó kedvezményeket a Gyvt. 151. s (3)

bekezdése tarta|mazza.
Az Öĺ, hivatkozott rende|kezése nem á|l tsszhangban a Gyvt. 147' $ (2) bekezdéséveĺ' jogsértő és
egyben megtéVesztő is a norma cĺmzettjei számára'

ĺ|. Az or. 5. $ (1) bekezdése az a|ábbi rende|kezést tańa|mazza.'

"5 s (1) A szÜ|ö á|ta| fizetendô a bo|csödeĺ e||átás keretében nyújtott gondozásra Íĺzetendrĺ szemé|yi
térítés díj (a továbbiakban: gondozási dĺj) bruttó 21o,.Fvfolnap a (2).(8) bekezdésben fog|a|tak

kivételéve|..'

A Gyvt. fent idézett 147 . $ (2) bekezdése érteĺmében a Íenntartó az ĺntézményi térĺtési dĺjat két Íészre
bontvahatározzameg:krj|önagondozásraéskÜ|őnazétkeztetésreVonatkozóan. Azoĺ.4.s.aaGyVt'
rende|kezésének megfe|e|Öen kĺszámĺtott, a gondozásért fizetendő intézményĺ térítési dÍjat 2'995'.
Fťfo/nap Összegben határozza meg. A Gyvt. 147. s (4) bekezdése |ehetöséget ad aľĺa' hogy a fenntartl
a kiszámĺtott összegnéĺ alacsonyabb osszegben, vagy nul|a forintban is megál|apíthassa a fizetendő
intézményi térĺtési díjat. Az tr. 5, s (1) bekezdése a gondozásért Íizetendó térítési rjĺjat bruttó 2í0'-
FVfó/nap tsszegben át|apitja meg, azonban ezt az osszeget - jogsértö módon - szemé|yi térítési dĺjnak
nevezi. A szemé|yi térítési dĺjai nem jogszabá|y, hanem az intézményvezetö állapĺtja meg az tr. 5. $ (.1)

bekezdésének a|apuI véte|éve| és az 5' s (2).(8) bekezdésében fogĺaIt kezdvezmények alkaImazásáva|.
Az Ör. 5. $ (1) bekezdésében fog|a|t,,sŹemélyi téritési dij'' megá||apítása tehát séńi azor. 147' $ (a) és
148. s (2) bekezdését.

',147. s G) A fenntarto az intézményi térĺtési dĺjat az (1) bekezdés szełnŕ kiszámĺtott és külön
jogszabály szerint dokumentált térĺtési díjnál alacsonyabb osszegben is meghatározhatja.,'

,,148' s o A kotelezett által fizetendő térĺtési dĺj összegéŕ (a továbbiakban: személyi téiltési dÍj) az
intézményvezetö, a szolgáltatást vezetó vagy a múködtető (a továbbiakban egyt'ltt: intézményvezetö)
konkrét összegben állapĺtja meg,

p) A brbsődei ellátás eseÍéóen az intézményvezetö a 151. $ (4) bekezdés alapján megáilapÍtja a
bölcsödei ellátás keretében biztositott gyermekétkeztetésre vonatkozô személyi téritési dĺiat, Valamint
emellett - a fenntartl drntésétbl függően - a bölcsldei ellátás keretében ny(ljtott gondozásra is
megáĺ l apĺ th at sze nélyi térité si d íjat.',

Az Mhotv. 134' s (1) bekezdésében biztosĺtott jogk1irben e|járva fe|hĺvom a T. Képviseĺö-testü|etet, hogy
a jogséľtő rendeIetet

30 napon belü|

vizsgá|ja Íe|ti| és a jogsértést szijntesse meg.
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Kérem, hogy az Mhötv. í34. s (1) bekezdésében foglaĺtak Íigye|embevéteĺével a tett intézkedésrő|,
vagy egyet nem értésiikről a kolmányhivata|t a döntés meghozatatátó| számĺtott . a hatáľidő
fokozott betańására tekintetteĺ - 10 napon belü| a koľmányh|vata|hoz megérkezô kii|ön |evétben is
tájékoztatni szĺveskedjenek'

Budapest, 2012. ,, o !, ' ;:.ĺ::

TisáeIettel:
Dr, Pesti lmre

Kormánymegbíaott feI h}taImazásáva|
I

li^,, I.t.*-.
Haszonięsné dr..Ádám Má.ía

-.'r..t. ' 
..:i.ĺ:
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hatályos rendelet

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi Onkormányzat Képviselő.testĺĺletének

|3l20I2. (II.23.) tinkormányzatĺ ľendelete

a biilcsődeĺ térítési díjakľól

Budapest Fővaľos VIII. keľület Jőzsefvárosi onkormtnyzat Képviselő-testĹilete a gyeľmekek
védelméről és gyámügyiigazgatásról szóló 1997. éví )oo(. tĺĺrvény 29. $ (1) bekezdésében
kapott felhata|mazás alapjrán, az .Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meg|latfuozott
feladatköľében eljĺĺrva a k<jvetkezőket ľendeli el:

1. s A renđelet hatáIyakiteľjed a Budapest Főviĺľos VIII. kerület Jőzsefvárosi onkoľmányzat
fenntaľtásában mfüödő valamennyi ellátást igénybe vevő gyeľmek esetében sztilői feltigyeleti
joggal rendelkező szülő vagy más tĺirvényes képviselő (a továbbiakban: szülő) étkezési és

gondozási téľítési díj frzetési kĺĺtelezetts égére.

2. s (1) A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi téľítési díjanak a|apja az éIeImezés
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

(1) Az élelmezés nyeľsanyagktiltsége 288,- Ftl fó l nap + Afa.

3. s (1) A gyermekétkęztętés személyi téľítési díja bruttó 365,- Ftlfőlnap, mely I7-I7 %o a

reggeli és az uzsonna,66 oÁ az ebéd költsége.

(2) 
^ 

snťrő áLtaI ťĺzetendo gyermekétkęztetés személyi térítési ďíját az intézményvezetó a
bölcsődei gyermekétkeńetés íntézményi téľítési díjának és az igéĺybe vett étkezési napok
szźmtnak fi gyelemb e vételéve l á||apítj a me g.

4. s A bĺilcsődei ellátás keľetébęn nýjtott gondozás intézményi téľítési đíja2995,-Ftlfolnap.

5. $ (1) A szülő źitaI fizetendő a bcjlcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásľa fizetendő
személyi térítés díj (a továbbiakban: gondozási dlj) bruttó 2I0,- Ftlfőlnap a (Đ-G)
bekezdésben foglaltak kivételével.

(2) Az (1) bekezdés szeľinti gondozási díj 50 oÁ-ánakťĺzetés&e köteles a gyermekét egyedül
nevelő szülő, akinęk családjában az egy főre eső jövedelem az oregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb ö sszegének I 4 I - I 60 %o-a kozott v arl.

(3) Az (1) bekezdés szerinti gondozási díj 65 %-anakťlzetésére köteles a gyermekét egyedül
nevelő szülő, akinek családjában az egy főre eső jövedelem az orcgségi nyugdíj mindęnkori
legkisebb összegének 1 6 1 - 1 80 %o-a kozott van.

() Az (1) bekezdés szerinti gondozási dij 45 %o-ának fizetéséľe köteles az a szi|ő, akinek
családjában az egy főľe eső jövedelem az ĺiľegségi nyugđíj mindęnkori legkisebb <lsszegének

l 3 1 - 1 35 oÁ-a kozott varl.

(5) Az (1) bekezdés szeľinti gondozási díj 50 %-ának ťlzetésére köteles az a snj|o, akinek
családjában az egy fore eső jĺivedelem az oregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
I 3 6 - I 40 %o- a kozott v an.



(6) Az (1) bekezdés szęľinti gondozási díj 50 oÁ-ának fizetéséľe köteles az a szÚr|ó, akinek
családjában az egy főre eső jĺivedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ĺisszegének
1 4 1 - 1 5 0 oÁ-a kozótt van.

(7) 
^z 

(1) bekezdés szeľinti gondozási díj 65 %-ának fizetéséľe köteles az a snJIó, akinek
családjában az ęgy főre eső jĺĺvedelem az ĺiregségi nyugdíj mindenkoľi legkisebb ĺlsszegének
1 5 1 - 1 60 Yo-a kozott van.

(8) AZ (1) bekezdés szerinti gondozási díj 80 oÁ-ának fizętésére köteles az a szu|ő, akinek
családjában az egy f<ĺľe eső jövedelem az ĺiregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
| 6 | -17 0 oÁ- a kozott v an.

6. $ Ez a rendelet 2012. április 1-jén lép hatáIyba.

7. $ Hatályát vesńi a bölcsődei térítési díjakľól sző|ő 4412011. (vII.25.) önkorményzati
rendelet.

Budapest, 2012. február ....

Dľ. Mészaľ Erika

a j egy zót helyettesítő a|j egy ző

Dr. Kocsis Máté

polgármester



rendelet tervezet

B udapest Főváľos VIII. keľĺĺlet Józsefváľosi Onkoľm ány zat Képviselő.testületének

......120|2. (. ...) iinkoľmányzati ľendelete

a biilcsődei téľítésĺ díjakľól sző|ő |312012. (II.23.) iinkoľmányzati ľendelet
módosításáľól

Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkoľmányzat Képviselő-testtilete a gyermekek
védęlméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi )ooil. törvény (továbbiakban: Gyvt)
29. $ (1) bekezdésében kapott fe|bata|mazás alapjtn, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatiírozott felađatköľében eljáwa a kĺjvetkezőkęt rendeli el:

1.$ A bĺilcsődei térítési díjakÍól szőIő I3l20I2. (II.23,) önkormanyzatirenđe|et (atovábbiakban:
Rendelet) 2. $ (2) bekezdés helyébe a kĺjvetkező rendelkezés lép:

,,(2) Az élelmezé s nyers anyagkö ltsé g e z87,4 0,- F tl fő l ĺap+ Af a.,,

2. s A Rendelet 2. 5-a a következő (3) bekezdéssel egésztil ki:

,,(3) A bölcsődei gyeľmekétkeztetés iĺĺtézményi térítési díja287,40,- Ftlfolnap+Áfa, mely
17-I7% a reggeli és az uzsonna,66 oÁ az ebéd költsége.''

3. $ A Rendelet 4. $-a helyébe a kĺjvetkező rendelkezés lép:

,,(1) A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás intézményi térítési ďíja 2.995,-
Ft/főlnap.,,

(2) 
^ 

Gyyt I47. $ (a) bekezdés felhata|mazása alapján a bölcsődei ellátás keretében
nyúj tott gondozás fizetendő intézményi térítési díja 2I0,- Ft/ fő l nap.',

4. s A Rendelet 5' $ (2)-(8) bękezdéseiben az,,(l) bekezdés szerinti'' szövegrész helyébe a

''4. $ (2) bekezdés szerinti'' szĺiveg lép.

5. $ Ez a rendelet 2012. június 15-én lép hatályba.

6. $ Hatályźĺtveszti a Rendelet 3. $ (1)' (2)bekezdése, és az 5. s (1) bekezdése.

Budapest,2012.

fumán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester



Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi
onkoľmán yzatnak a biilcsődei téľítési

díjakľĺól sző|ő 1312012. (I|.23.)
tinkoľmányzati ľendelete

Tervezett módosítás

2. $ (2) Az é|e|mezés nyersanyagköltsége 288,-
Ft/fő/nap/Afa.

,,2.$ (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

2. $ (2) Az élelmezés nyersanyagköltsége
287'40,- F tl fó l nap+ Afa',,

-2.5 akĺjvetkező (3) bekezdéssel egészül ki:

,,f. $(3)Abölcsődeigyermekétkeztetés
intézményi térítési díja 287,40,- Ft/főlnap+Afa,
me|y I7-|7%o a regge|i és az uzsonna' 660Á az
ebéd költsége.''

3. $ (1) A gyeľmekétkeztetés szeméIyi téľítési
díja bruttó 365,- Ft/fo/nap, mely 17-17% a
reggeli és az uzsonna, 66%o az ebéd költsége.

3. $ (2) A szülő áIta| ťlzetendő
gyermekétkeztetés személyi térítési đíját az
íntézményvezető a bölcsődei
gyermekétkęztetés intézményi térítési
díjának és az igénybe vett étkezési napok
számának figyelembe vételével állapítja meg.

3.$

4. $ A bĺilcsődei ellátás keretében nyújtott
gondozás intézményi téľítési đíja 2.995,-
Ft/főlnap.

,,4.$ helyébe a következo rendelkezés lép:

,,(1) A btilcsődei ellátás keretében nýjtott
gondozás intézményi téľítési díja 2.995,-
Ftlfo/nap."

(2) A Gyvt |47. $ (4) bekezdés
felhata|mazása alapjan a bölcsődei ellátás
keľetében nyujtott gondozás ťlzetenđó
intézményi téľítési díja 21 0,- Ft/ fő l nap.,,

5. $ (1) A szülő á|ta| ťtzetendő a bölcsődei
ellátás keretében nyújtott gondozásra
ťlzetenđo személyi térítés díj (a
továbbiakban: gondozási dlj) bruttó 2I0,-
Ftlfĺĺlnap a (2)-(4) bekezdésben foglaltak
kivételével.

s.$ (l)



5. $ (2) Az (I) bekezdés szeľinti gondozási
díj 50 %-áÍLak ťlzetésére köteles a gyermekét
egyedtil nevelő szülő, akinek csa|áđjábarl az
egy főre eső jĺivedelem az ciľegségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 141-160
oÁ-akozottvaĺ.

(3) Az(1) bekezdés szeľinti gondozási díj 65
%-ának fizetésére kĺjteles a gyeľmekét
egyedül nevelő szülő, akinek csaIádjźlban az
egy főre eső jövede|em az ĺiregségi nyugdíj
mindenkoľi legkisebb összegének 161-180
%o-akozotlvan.

(4) A'z (1) bekezdés szerinti gondozási đíj 45
%-ának fizetésére ktiteles az a szuló' akinek
családjában az egy főre eső jövedelem az
ĺ!ľegségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 1 3 1 -135 %o-akozott van.

(5) Az (1) bekezdés szerinti gondozási díj 50
%-źĺnak fizetésére köteles az a szi|ó' akinek
családjában az egy füľe eső jövedelem az
öľegségi nyugdíj mindenkoľi legkisebb
összegének 13 6-| 40 oÁ.a kozott van.

(6) Az (1) bekezdés szerinti gondozási díj 50
%-áÍIak fizetéséľe köteles az a szulő, akinek
családjában az ęgy főľe eső jövedelem az
tiregségi nyugdíj mindenkoľi legkisebb
osszegének 1 4 1 - 1 50 %o-a kozott van.

(7) Az (1) bekezdés szeľinti gondozási díj 65
%-ának fizetésére kĺjteles az a sniló' akinek
családjában az ęgy főre eső jövedelem az
ciregségi nyugđíj mindenkori legkisebb
összegének 1 5 1 -1 60 Yo-a kozott van.

(8) Az (1) bekezdés szerinti gondozási díj 80
%-anak ťlzetéséte köteles az a szulo, akinek
családjában M egy főľe eső jövedelem az
öľegségi nyugdíj mindenkori legkisebb
tisszegének 1 6I -I7 0 %o-a közott vaĺ.

5. $ (2) A 4. $ (2) bekezdés szerinti
gondozási díj 50 %-ának ťĺzetéséte köteles a
gyermekét egyedtil nevelő szĹilő' akinek
családjában az egy füľe eső jĺivedelem az
öregségi nyugdíj mindęnkoľi legkisebb
tisszegének 1 4 1 - l 60 Yo-a kozött van.

(3) A 4. $ (2) bekezdés szerinti gondozási díj
65 %-ának ťĺzetésére köteles a gyeľmekét
egyedül nevelő szülő, akinek csa|áđjźtban az
egy főre eső jövede|em az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 161-180
%o-akozottvan.

(4) 
^ 

4. $ (2) bekezdés szeľinti gondozási díj
45 %-aÍIak ťlzetésére kötelęs az a sz;ůlo,
akinek családjában az egy főľe eső jövedelem
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 1 3 1 - 1 35 oÁ-a kozott van.

(5) A 4. $ (2) bekezdés szerinti gondozási díj
50 %-áÍIak ťlzetés&e köteles az a snjl'ő,
akinek családjában az egy főľe eső jövedelem
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 13 6-1 40 oÁ-a kozott van.

(6) A 4. $ (2) bekezdés szerinti gondozási díj
50 %-aÍIak fizetésére kötęles az a szuló,
akinek családjában az egy főre eső jövedelem
az oregségi nyugdíj mindęnkori legkisebb
összegének 1 4 1 - l 50 oÁ-a kozott van.

(]) 
^ 

4. $ (2) bekezdés szerinti gondozási díj
65 %-aÍIak ťlzetésére köteles az a szlj.|ő,

akinek családj ában aZ egy főre eső jövedelem
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 1 5 1 - 1 60 oÁ-a kozott van.

(8) A 4. $ (2) bekezdés szerinti gondozási díj
80 %-aÍLak fizetésére kĺjteles az a szi|ő,
akinek családj ában az egy főre eső jövedelem
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének | 6I -I7 0 %o-a kózott van.

t0


