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Határ ozati j av as|at a bizottság szźlmźlr a:

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság / Emberi Erőforrás Bizottság javaso|ja a Képviselő-
testületnekaze|őter jesztésmegtárgya|ását.

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
A Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuiáľosi onkoľményzat fenntaľtásában miĺködő bölcső-
dék étkezési és gondozási tétítési díjait a bölcsődei térítési díjakÍól szől'ő l3l20l2. (II.23.)
önkoľmányzati ľendelet (a továbbiakban: Rendel et) szabáLyozza.

A téľítési díjak a gyermekek védelméről és a gyĺĺmiigyi igazgatásľól szóló 1997. évi XxX.
töľvény (a továbbiakban: Gyvt) rendelkezései alapjan évente felülvizsgálatra kerĹilnek, mely
utoljáľa 2014. maľciusában került áttekintésre és a tényadatok a|apján módosításra.

A Gfi-ben megfogalmazott szabáIyok szerint a Jőzsefváĺosi Egyesített Bölcsődék (a továb-
biakban: JEB) vezetője feliilvizsgálta a szo|gá|tatási ĺjnkĺiltségeket, mely alapjan meghataro-
zásra keľültek az intézményi téľítési díjak cisszegeí. Az intézményi térítési díjat külön meg
kell hataľozni a gyermek gondozásáľa, valamínt az étkeztetéséľe vonatkozőan. A gyeľmekét-
keztetés intézményi térítési díjáĺak a|apja az éIelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra
jutó napi összege.



A szolgáItatási önkĺiltséget atárgyévre tervezett adatok alapjan atźngyév ápľilis elsejéig kell
megállapítani. A szolgáltatási cjnköltség év kĺjzben egy alkalommal konigálhatő, ha ań a
taľgyiđőszaki folyamatok indokolj ak.

Az éLe|mezés nyersanyagkĺiltsége 2OI3. ápľilis 01. napjátóI3|4,96,-Ftlfőlĺap+Afa összegben
keľült meghatározásľa.
A JEB vezetőjének tájékońatźlsa szeľint a Katica Bölcsődével összhangban a2015. szeptem-
ber 01. napjától hatá|yba lépő új tapláIkozási előíľások már ahatályba lépés előtt fokozatosan
keriilnek átiiltetésre a gyakorlatban, beillesńésre a hétköznapokba. A bölcsődékbęn nagy
hangsúlý fektetnek a gyermekek étkeńętésére, hiszen a megfelelő testi és szellemi fejlődés
egyik alappilléľe az egészséges táplálkozás. Naponta négy étkezés keľĹil biztosításra, két főét-
kezés' illetve két kisétkezés.

A JEB 2015. évre tęrvezett éIe|mezés nyersanyagktiltsége 28.930e Ft, mely bruttó 400,- Ft/fő
nyersanyagnormával, 246 nyitvataľtási nappal, 294 f&ę (engedélyezett|étszźlm70%-a) keľült
kiszámításra.
A 201'5 évben fokozatosan bevezetésľe keľĹilő étkeztetési szabályok _ valamennyi bölcsődei
intézményben - kĺivetkeztében a nyersanyagköltség viáľhatóan 33.066e Ft, mely egy ellátottľa
vetített összege 360,- Ft+AFA, azaz bruttó 457,2,-Ftlfőlnap, ezen összegadnáazintézményí
téľítési díj alapját. A 20|4. évben meghattrozott nyeľsanyagnormához (314,96,- Ft+AFA,
bruttó 400,- Ft) képest |4oÁ-os emelést jelent.

A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás intézményitéľítési díja2014. évben 4.64I,-
FtlfőlÍap volt. 2015. évben atźrgyévretervezeItadatok a|apjźna gondozás intézményitéľítési
díja2.965,- Ft. A tavalyi évhez képest tĺjrtént csĺikkenés oka, hogy 20|4. évben tewezettkoz-
ponti támogatás mértéke 222 foľe (ténylegęsen 308 fő) keľĹilt kiszĺímításra. A költségvetési
támogatás elszámolásának menęte 20|4. évben vá|tozott, kedvezőbben alakult az e|mtit
évekhez képest, melynek hatása20|5. év elején a tényleges elsziĺmolás során volt megfigyel-
hetó, az idei évben maľ ennek mentén keriilt betęrvezésre az źiLani támogatás méľtéke (165

millió foľint).

B iilcs ődei no rmatíva b ev étel alakulás a (JE B+Katica)

ev Íő költségvetési tómoga.
tds összege FÍ/Íő

adott évre vonatkozo
költségletési túmoga-

tlźs összesen
ZOTI. 29r 494.100 143.783.100
2012. f53 494.100 r25.007.300
2013 265 494.100 130.936.s00
2014 3s9 494.r00 t77.38r.900

A2013, április 01. napjától elfogadott térítési díjakbevezetésével kapcsolatosaÍI az alábbiak-
rőI tájékoztatom a Képviselő-testiiletet:

Etkezési+ térítési díi bevételek UEB+Katica Bölcsode
pondozási díi/Ft étkezési díi/T.t ässzesenlFt

2012. 7.129.s98 1s.866.9s3 20.996.551
2013. 10.778.599 18.569.432 29.348.031
2014. 13.267.8s0 21.363.024 34.630.874



2014. évben intézményi jogviszonyban álló, a kedvezményeket igénybevevők száma
(JEB+Katica Btilcsőde) :

. étkezés:
. téľítésmentes (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben ľészesült 153 fő,
. 200,- Ft-ot fizetett a Gyvt értelmében 50oń.os kedvezményre jogosult]I rő,
. 400,- Ft-ot f,lzetett 482 fő

gondozás:
. téľítésmentes: 42I fő (a család jövedelme, vagy a Gyvt alapján téľítésmentes)
. 2I0,- Ft-ot Íizetett95 fő,
. 350,- Ft-ot fizetett 55 fő,
. 450; Ft-ot fizetettzg fő,
. 600,- Ft-ot fizetett 51 fő,
. 1.000,- Ft-ot fizetett7 fó

Jelenleg az onkormányzat általfenntartott bölcsődébe járő gyermekek száma osszesen 479 fő
(engedélye zett fér oheIy szźlĺn 492 fő).

^2013. 
évtol folyamatosan emelkedett az íntézmények kihaszntitsága, a JEB esetében a fel-

töltöttség jelenleg 100%-os' Az elmúlt években a bevételek ncivekedtek.

2013. ápľilis 01. napjátó| az alábbi táblázatban foglaltak alapjáĺ kerültek meghatározásta a
bölcsődei gondozás ťĺzeteĺdo térítési díjai, mely a20I4. évben váItozaÍIan maradt:

Egy főre esőjövedelem

alsó hatdra

Egyfőre eső jövedelem

felső hatdra

Térítési tllj Ft/fő/nap

0 70000 0

7000 1 100000 210

i00001 r 3 0000 350

130001 1 50000 450

150001-tól 600

i övede lemnv 1| atkozat hiánvában r.000

A JEB vezetőjejavasolja a jovedelemsávok megváltoztatását. Atapasztalatok szerint a szol-
gźitatásokat igénybe vevő családok egy részéné| aZ egy főre jutó jovedelem nagysága szüksé-
gessé teszi, hogy a jelenlegi rendeletben szabáIyozott i50.000,- Ft-os jcivedelem határ fe|ett
további sáv keľüljon|étehozága,2014. évben 49 fő ťĺzetett napi 600,- Ft-ot és 7 fő nem nyi-
Ialkozott a jövedelméről. A 49 főbőI 40oÁ tartozik a 200.000,- Ft feletti jovedelem sávba. Ja-
vasolt, hogy azon gondviselok, akik nem kívánnak nyilatkozni a csa|ád jövedelméró|, a ťlze-
tendő iĺtézményi téľítési díja magasabb összegben kerüljon meghatározásra'

is0 átő lt változás a Rendelet 1. mellékletében

Egy főľe eső jövedelem

nlsĺj llatára

Egyfőre esőjövedelent

felső ltutdra

Térítési díj Ft/Íő/nűp

200.001 250.000 800

250.00l-tól I 000

i oved el em nv ilatkozat h i ánvában 1.s00

2015.



Időszakos gyermekfelĺi gyelet
A hatályos jogszabtůyok alapjan, ha a bölcsőde alapfeladatát nem veszéIyezteti, a bölcsőde
térítési díj ellenében külön szolgáItatásként időszakos gyermekfelügyeletet műkodtethet' mely
a szülő által igényelt alkalommal és időtaĺamban, az effe a cé|ra kialakított csoportban vagy a
normáI bölcsődei csopoľt üres ferőhelyein nyújthatő szoIgá|tatás. A szo|gáItatásért fizetendő
téľítési díjat krilön kell megállapítani az étkezésre és a gondozásra.
A JEB bolcsődéiben a noľmál csopoľt üres feľőhelyéľe időszakosan gondozott kisgyeľmek
veheto fel. Az időszakos gyermekfelügyeletről szóló helyi ľendelet szabáIyozza a szo|gáltatá-
séĺt és az etkezésért ťlzętenđő téľítési díjak ĺisszegeit' A JEB vezetője javasolja ezen téľítési
díj módosítását' ajövőben a gyeľmekétkeztetés đíja a bölcsodei ellátásban részesülő gyerme-
kek után fizetenđő iĺtézményi térítési díj összegével megegyezo legyen 360,- Ft/AFA, bruttó
45J,2,- Ftlfőlnap (eddig 400,- Ftlfőlnap volt), a gondozási đíj 250,- FtlfőlőÍtLÍa emelkedjen
(eddig 2005. é\lioI l20,- Ftlfőlóra volt). A téľítési díjak összegeit javasolt a bölcsődei térítési
díjakĺól szóló onkormźtnyzati ľendeletben meghatározni és ezzel egyidejűleg aZ időszakos
gyermekfelügyeletĺől szóló rendęlet hatályon kívül helyezése.
A gondozási díj emelésének oka egyrészt,hogy az e|mll|t 10 évben az osszege váItozat|an,
mely időszak alatt a gonđozás éves műkcidtetési költségei emelkedtek. Az idoszakos gyer-
mekfelügyeletre állami támogatás nem igényelhető, annak intézményi téľítési díja egy főre
vetítve 4,949,- Ftlnap, őrára átszámítva 4I2,- Ft. A szolgáltatást igénybe vevők fogadása,
gondozása a normál bĺjlcsődei férőhelyen lévő, de hiányző gyermekek helyén történi, napi
szinten 23 gyermek fogadása biztosítható. Az igénybevevők száma 2014' évben 50 fő volt,
425I őrában. befolý óradíj összesen 522'640,- Ft, étkezésre 327.200,- Ft. A díjak emelésével
várhatőannem csökken az éves igénybevétel száma.

Biilcsődében dolgozók étkeztetése
A JEB đolgozóinak 90oÁ-a, valamint a Katica Bölcsőde f đo|gozőja napi kétszeri étkezés
foľmájában igénybe veszi a munkahelyi étkeztetést. Az iĺtézményi dolgozók tekintetében a
nettó nyeľsanyagnoľĺna 440,- Ftlfőlnap, ahozzá kapcsolódó térítési dij 6]0,56,- Ft/főlnap, a
JEB vezetője nem javasolja a díjak emelését.

Ezü s tfenyő G o n d ozó h áz e||átottainak étkeztetés e
A JEB feladatai kozé tartozik a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
(JSzSzGyK) telephelyeként műkĺjdő Ezüstfenyő Gondozóház e||átottainak élelmezése. A fe-
ladatot a JEB a Keľepestiiú29lA. számaIatti konyhán biztosítja napi ötszori étkeztetéssel,
melyľe nagy gondot fordítanak, annak éľdekében, hogy az elkészített ételek minden tekintet-
ben megfeleljenek azidős koľosztály szükségleteinek és a jogszabáIyi előíľásoknak.
A Gondozóhźz e||átottainak tekintetében a nettó nyeľsanyagnorma 779,53,- Ftlfőlnap ahozzá
kapcsolódó téľítési dij 990,- Ftlfőlĺap, a JEB vezetőjének javaslata szerint az é|e|mezés díja
v źitozatlan ö s sze gben 20 I 5 . évb en is fenntaľtható.
Az e|Iátottak étkeztetésének költségei a JSzSzGyK költségvetésében biztosított. A gondozó-
ház íntézmény térítési dija a JEB által meghatározott nettó nyersanyagnorma ťrgyelembevéte-
lével keľült me ghatár ozźst a.

osszegezés
A Gyvt ľendelkezései ťrgyelembe vételéve| a 2015. évre meghatározot| intézményi térítési
díjak a bölcsődei gyermekétkeztetés, valamint bolcsődei ellátás keľetében nyújtott gondozás
tekintetében a szolgáItatási önköltségek figyelembe vételével felülvizsgálatra keľültek. A böl-
csődei gyermekétkeztetés nettó nyeľsanyagköltsé ge 3I4,96,- Ft-ľól 360,- Ft-ľa emelkednek.
A bolcsődei gondozás napi intézményi téľítési đíja 4,64I,- Ft-ról 2.965,- Ft-ra módosul. A
szülők á|ta| fizetenđo intézményi térítési díjak a 200.000,- Ft jövedelemhatát felett emelked-
nek. Az időszakos gyermekfelügyelet díjai is emelkednek.

A+



il. A beteľjesztés indoka
A Gyvt I47. s (1) bekezdése értelmében a fenntaľtó megállapítja a gyermekjő|éti alapeIlátá-
sok intézményi téľítési diját, ami a szo|gá|tatźtsi önkĺiltség és a központi költségvetésľől szóló
tĺiľvényben biztosított támogatás ktilĺjnbözete. A szolgá|tatási önkĺlItséget a tfugyévrc terve-
zett adatok a|apjtn atttrgyév április elsejéig kell megállapítani, ezéľt szfüséges döntést hozni
a Képviselő-testtilet 20|5, marcius havi ülésén.

ilL A diintés célja' pénzĺigyĺ hatása
A Józsefuaľosi Egyesített Bölcsődék vezetőjének fentiekben tészLetezett indokai a|apjźn a
bĺjlcsődei gyermekétkeztetés nyeľsanyagnoľmája emelkedik. A JEB költségvetésében 28.930e
forint keľtilt betervezésre, azonban a noÍÍnaemelés alapjrán az éIe|mezés nyersanyagköltsége
vźnhatőarl33,066e forint éves szinten, mely 4.|36e foľint kiadási ttibbletet jelent. Az emelés a
jelenleg gondozott gyermekek csaláđjrának jtivedelmi he|yzetét figyelembe véve éves szinten
megközelítoleg2,5 millió forintos bevételi tĺjbbletet eredményezhet, anit a bölcsődei kihasz-
náltság és a családok jövedelmi helyzete nagyban befolyásolhat. Javasolt, hogy az étkeztetés
esetében a III. negyeđéves teljesítések a|apjźn keľĹiljenek az e|őtrányzatok felülvizsgálatra,
sziikség esetén módosításľa.
A Katica Bĺjlcsőde és Napközi otthonos óvoda általnyújtott és térítési díj kĺiteles szolgáltatá-
sok mfüĺidési költségei az intézmény költségvetésében betervezésre keľültek. Az étkeztetés
vonatkozásźlban az e|oző évi nyeľsanyagnoľma Íigyelembe vételével került megfewezésľe' a
norTnaemelés kĺjvetkeztében vttrhatő k<iltségnĺivekedés péllzugyi fedezetére az évkozi folya-
matok ťrgyelembevételével, amennyiben szĹikséges, a későbbiek folyamĺín töľténik intézke-
đés. A bölcsődei gondozás költségei az intézĺnény költségvetésében betervezésre keľĹilt. A
magasabb jövedelmi sávú családok esetében javasolt gondozási díjak emelkedésével a térítési
díj bevételének kisméľtékű emelkedése várhatő. Az ídőszakos gyeľmekfelügyelet térítési díjá-
nak emelése szintén bevétel növekedést fog eredméĺyezli.

Iv. Jogszabályiköľnyezet
A képviselő-testület hatáskĺjre a Magyarorszźę he|yi ĺinkormanyzatairő| szőIő 2011. évi
CL)oo(IX. töľvény 42. s I. pontjában, valamint a gyeľmekek védelméről és a gyámügyi
igazgatźsről szóló 1997. évi )ooil. tĺiľvény 29. $ (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Kéľem az a|źhbihattttozati javaslat és a mellékelt önkormźnyzati rendelet elfogadását.

Ha.ľÁRoz'ł,TI JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dtint' hogy

1) felkéri a lőzsefváĺosi Egyesített Bĺjlcsődék, valamint a Katica Bölcsőde és Napközi ott-
honos ovoda vezetőjét, hogy a 2015. október havi képviselő-testületi rendes ülésére te-
gyenek javaslatot a III. negyedéves teljesítések alapjtn az étkezésí előírźnyzatok sziikség-
szeľĺĺ módosításaľa.

Felelős: intézményvezetők
Hataridő: 2015. október havi képviselő-testiileti ülés



A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Humĺĺnszolgáltatási
Ügyosaály Jőzsefvátosi Egyesített Bölcsődék, valamint aKaticaBölcsőde és Napközi ottho-
nos ovoda vezetője.

Budapest, 20|5. máľcius 09.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyzó
nevében és me gbízáyęb ő|: 1

^/LaĄ,^ł+j/ýĺkdr. Kovács GHbľiella
a|jegyzí, 

ÍÜfi ľ,jtľi 8 g

Q-oł.^'qJ-[+
Santha Pétemé
alpo1gáľmesteľ
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Budapest Főváľos VIII. keľület Józs efváľosi onko rmáľlyzat Képviselő.testůiletének

. .. ... l 2015. (. . ..) iinko rmányzati ľendelete

a biilcsődei téľítési díjakľól sző|ő I3l2012. (II.23.) iinkormányzatĺ ľendelet módosításáľĺól

Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkoľmćnyzat Képviselő-testiilete az Alaptór-
vény 32. cikk (2) bekezdéséberr rrreglratĺít.ozott feladatkĺiľéberr eljárva, a gyeľmekek védelmó-
ről és gyámiigyi igazgatástô| sző|ő |997. évi )ooil. törvény 29. $ (1) bekezdésében kapott
fe|hata|mazás alapján, a következőket rendeli el:

1. s A bölcsődei térítési díjakÍól sző|ő 13l20I2, (II.23.) önkoľmanyzati rendelet (továbbiak-
ban: a Rendelet) 1. $-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,, I. s A rendelet hatólya kiterjed a Budapest Fővóros VIII. kerület Józsefvórosi onkormányzat
fenntartásában műkodő valamennyi bolcsődei ellátást, valamint a Józsefvórosi Egłesített
Bolcsődék intézményein belul biztosított időszakos g,,ermelcfelügłeletet igénybe vevő głermek
esetében szülői felüg,leleti joggal rendelkező szülő vagl más torvényes képviselő (a további-
akban: szülő) étkezési és gondozási térítési dĺj fizetési kotelezettségére .ás a bÖlcsődékbenfog-
l al ko z t ąt o tt é t ke zt e t é s t i gé ny b e v ev ő al kalm ąz o t t alcr a.,'

2. $ A Rendelet 2,s Q)bekezdése helyébe a követkęző ręndelkezés lép:

,, (2) Az élelmezés nyer s anyagköks é ge 3 6 0, - Ftffi/nap+Áfa.''

3. s A Rendelet 2. $ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) A bolcsődei głermekétkeztetés intézményi térítési díja j60,- Ft/Jő/nap+Áfa, mely
17-]7% a reggeli és az uzsonna, 66 oÁ az ebéd koltsége.,,

4. s A Rendelet 2. $-a a következő (4)bekezdéssel egészül ki:

,, (4) A bölcsődékben foglalkoztatott alkalmazott által igénybe vett napi ,étkezés térítési díja a

felnőtt élelmezés napi bruttó nyersanyagkoltségének az étel előállítás 20 oń-os rezsikahségé-
vel növelt együttes osszege 670,56,- Ft, melyből a reggeli vągl uzsonna 30%o, az ebéd 70oń.',

5. s A Rendelet 4. $ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(]) A bÓlcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás intézményi térítési díja 2.965'-
Ft/Jő/nap.,'

6. s A Rendelet 4. $-a a következő (4)-(5) bekezdésselegészĹilki:

,, (4)Az időszakos gyermelcfelüglelet szolgáltatósért ą szülő térítési díjat k1teles fizetni'
(5) A (4) bekezdés szerinti szolgáltatás térítési díjánakmértéke 250,- Ftffi/óra'''

7. s A Rendelet 1. melléklete helyébe e ľendelet 1. melléklete lép.

8. $ Ez a Rendelet 2015. április l-jén lép hatźiyba és hatályba lépését követő napon hatá|yát
veszti.



9. $ Hatályát veszti:
(|) az időszakos gyeľmekfelügyeletről szőIő |512000. (N.14.) önkormányzati rendelet,
(2) u időszakos gyermekfeltigyeletről sző|ő |512000. (N.14.) ĺlnkoľmanyzatirenđelet módo-
sításaľól sző|ő 9 12005. (II.25.) önkoľmányzati renđelet.

Budapest, 20|5. maľcius ....

Danada-Rimán Edina
jegyzó

Dr. Kocsis Máté
polgármesteľ



1. melléklet ...... /2015. (....') ankormányzati rendelethez

gol,csouEl GoNDoZ^s UTÁN FIZETENDŐ
INTEZMENn TÉRÍľnsr oÍĺ osszncľ

Eglfőíre eső jövedelem

alsó hatóľa

Egyfőre eső jövedelem

felső hatóra

Térítési díj Ft/fő/nap

0 70000 0

70001 100000 210

100001 130000 350

130001 I 50000 450

150001 200.000 600

200.001 2s0.000 800

250.001-tő| 1000

i övede lemnv i|atkozat hiánváb an 1.500



Indokolás

A módosító ľendelet a kĺjvetkezők szerint vá|toztat a bölcsődei térítési díjakról szőIő I3l20I2.
(II.f3.)önkormányzatirendelet jelenlegiszabáIyain.

az 1. $-hoz

A módosítás indoka, hogy a rendeletben a bölcsődei gondozás és étkeáetés térítési díjain felül
az iđőszakos gyermekfelügyelet, valamint a bölcsődei dolgozók étkeztetésének térítési díjai
méľtéke is meghatĺírozásra keľiil.

a2-3. $-hoz

A módosítás indoka, hogy a 2015. évre teruezett élelmezés nyersanyagköltsége és ezze| egyi-
dej rĺle g a bö lc sődei gyeľmekétke ztetés intézményi téľíté si díj a v áItozik.

a 4. $-hoz

A módosítás indoka, hogy a bĺjlcsődékben foglalkoztatott a|ka|mazott által igénybe vett napi
étkezés térítési díj méľtéke e ľendeletben keľĹil meghatźrozásra,

az S.$-hoz

A módosítás indoka, hogy a 2015, évre vonatkoző szolgáltatási önk<iltség sztmitás a|apjźn a
bolcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás intézményi téľítési díja 4.64I,- Ftlfólnap osz-
szegrevá|tozĹk.

a 6.$-hoz

A módosítás indoka, hogy az időszakos gyermekfelügyelet szo|gźitatásértťĺzetenđő térítési díj
mértéke e rendeletben kerül meshatfuozéLsra.

a7. $-hoz

A módosítás indoka, hogy a bĺjlcsődei gondozáséľt fizeteĺdő intézményi téľítési díjak méľté-
kei változnak.

a 8.-9. $-hoz

A hatályba léptető éshatá|yát vesztő ľendelkezéseket taľtalmazza,

10



EREDETI RENDELET uóoosÍľÁSl JAVAsLAT

Budapest Főváľos YIII. keľiilet Józsefváľosi
Onkoľmányzat Képviselő.testĺiletének

L3l2012. (II.23.) önkormányzati ľendelete

a btilcsődei térítési díjakrĺĺ,I

Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuarosi on-
kormźnyzat Képviselő-testiilete a gyermekek vé-
delméről és gyámiigyiígazgatásról szóló 1997. évi
)o(X. tĺlrvény 29. $ (1) bekezdésében kapott fel-
hatalmazźs a|apjźn, az A|aptöwény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott felađatkörében eljríľ-
va a kĺivetkezőketrendeli el: ,,1. $ A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Fő-
1. s A rendelet hatá|yakiteľjed a Budapest Fővá- váľos VIII. kerület Józsefvórosi onkormányzat

ros VIII. keľület JozsĹfuaro.i onko,.- áivzat 1ę7yy fenntartósában műkodő valamennyi bölcsődei

tartásában mfü<jdő valamennyi ellátási igénybe ellátást, valamint a Józsefiárosi Egłesített Bol-
vevő gyeľmek esetében sztilői felügyeleti-soee"| csődék intézményein belül biztosított idősząkos

rendelĹező sztilő vagy más törvényeš-képviselő (a permeffilügłeletet igénybe vevő gyermek eseté-

továbbiakban: sztilőj étkezési és gondozäsi téľítési ben szülői felügłeleti joggal rendelkező szülő vagł
díj fizetési kĺjtelezetts égére. más torvényes képviselő (a továbbiakban: szülő)

2. s (1) A bölcsődei gyermekétke ńetésintézményi 
,:ľ;;::,;: 

:,ľľf,:'3;;;;ľ:'#,łí::i::#,;,,ff,,ĺ:
téľítési díjának alapja az éIe|mezés nyeľsanya9- rciigénybevevőalkalmazottalĺra.,,
kĺiltségének egy ellátottľa jutó napi összege.
(2) Az élelmezés nyersanyagköltsége 314,96,- /.)|

iiĺ:,i""p-ĺ;;.*. --":::"^'*:"* 
'',,-,,u, . 

'ĺ?,u,łjo-Í;,,ľ*n' nyersanyagkôltsége 360,-

(3) A bĺĺlcsődei gyeľmekétkeztetés intézményi 
,,(s) ,ą batisődei gyermekétkeztetés intézményi

téľítési díja 314,96,- Ft/főlĺap+Áfu'T?,|'!.?'- ,iiíí,i', dia 360,- i;i/",p;ii,-- .,ł,
|7%o areggeli és az uzsonna,66 Yo az ebéd kĺilt- ]7-]7% a ieggeti és az uzsonna, 66 % az ebédsége. koltsége' ''

,, (4) A bolcsődékben foglalkoztatott alknlmazott
által igénybe vett napi étkezés térítési díja a fel-
nőtt élelmezés napi bruttó nyersanyagkoltségének
az étel előóllítás 20 oń-os rezsiköltségével nĺjvelt
együttes összege 670,56,- Ft, melyből a reggeli
ýag/ uzsonna 30o/o, az ebéd 70oń.',

3.S
(1)

(2)

4.S
(1) A bölcsődei ellátás kęľetében nyújtott gon-
đozźs intézményi térítési díja 4.64|,-
Ftlfőlĺap.,,
(2) 

^ 
Gyýt I47. $ (4) bekezdés felhata|mazása

alapjźn a bölcsődei ellátás keľetében nyújtott gon-
đozźs ťĺzetendo intézményí téľítési díjának ĺjssze-

yét az 1 . melléklet tarta|mazza.

,,(]) A bÓlcsődei ellótás keretében nyújtott gondo-
zás intézményi térítési díja 2.965,- Ftffi/nap.,,

t1



(3) A bölcsődei gondozás után fizetendő személyi
térítési dijat a ĺyélrt zźlrás időtartarnźtra az intéz-
mény vezetője nem állapít meg.

s.s (1)

(2)-(8)

6. $ Ez a rendelet 2012. április 1-jén lép hatá|yba.

7. $ Hatályátveszti a bölcsődei téľítési díjakÍól
sző|ő 44 1201 1 . (VII.25.) önkoľmanyzati ľendelet'

,,(4)Az időszakos glermelcfelügłelet szolgdltatá-
sért a szijlő térítési díjat kateles Jizetni.,'

,,(5) A (4) bekezdés szerinti szolgáltatás térítési
díj ának mértéke 2 5 0,- Ftffi/óra.',
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Eredeti rendelet ]. melléklete

GoNDoZÁs uľÁľ FIZETENuo IľrÉzvĺBľn ľľnÍľnsl DÍJ osszpcn

Egł főľe eső jövedelem
alsó hatdľa

Egł főre eső jövedelem

felső hatdra
Térí.tési díj
Ft/fő/nap

0 70000 0

70001 100000 210

100001 130000 350

130001 150000 450

150001-től 600

j öve delemny i|atkozat hitny áb an 1.000
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