
......napirendi pont**
Bizalmas: □

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

ELŐLAP

Előterjesztés címe: Gyermekvédelmi rendelet térítési díjainak felülvizsgálata

Az előterjesztés tartalma: Hatályát vesztette a Kormány rendelet a díjemelések megtiltásáról, így indokolttá vált a helyi 
gyermekvédelmi rendelet térítési díjainak felülvizsgálata, (bölcsődevezető javaslatai alapján)

Ülés fajtája*: T" Nyílt

Előterjesztő neve: dr. Kármán Gábor

Az előterjesztést készítette:
dr. Kármán Gábor

/

Személyi érintettség esetén a zári 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:
Az előterjesztés beadásának . 
dátuma**: 2o22.OS.23 .
Sürgősség indoka: .

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf- 
formátumban kötelező.

Tárgyalja:

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság E
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság E
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság □
Képviselő-testület E

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: B IGEN: □
Az előző döntés eredménye (határozatszám): 
Előzmény mellékletként csatolva: □

• v .V ;
Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: E IGEN: □

Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: □
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése:..............................................

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: E IGEN: □
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény: -
Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: □ NINCS: E

A határozat végrehajtásáért 
felelős személy megnevezése:
A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont):
A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók:

<áczki Mariann bölcsőde vezető

Jegyzői ellenjegyzés:

Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés:..........................................................................

jegyző
Cépviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas:

^je ?yző
* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



Göd Város önkormányzat
Jegyző
Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu

ELŐTERJESZTÉS
a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

a Pénzügyi Ellenőrző Közbeszerzési és Jogi Bizottság, valamint 
a Képviselő-testület soron következő nyílt ülésére

Tárgy: Gyermekvédelmi rendelet térítési díjainak felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottságok!

2022. június 1. napjától hatályát vesztette az a központi jogszabályi rendelkezés, mely szerint a 
veszélyhelyzet fennállása miatt nem lehet díjat bevezetni, illetve díjat emelni. Ennek okán indokolttá 
vált a gyermekvédelmi rendelet térítési díjainak felülvizsgálata.

A Hivatal felkérte a Gödi Településellátó Szervezet vezetőjét, hogy a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 147.§ (1) és (3) bekezdése, valamint 
151 .§ (3) bekezdése alapján, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény (Szoc.tv.)l 15.§ (1) bekezdése alapján tegyen javaslatot az intézményi étkeztetés 
nyersanyagnormáira és térítési díjaira.
A Településellátó Szervezet igazgatója - a mellékelt előterjesztés szerint - megtette a 
nyersanyagnormák alapján meghatározott térítési díjakra vonatkozó javaslatát.

Mindezeken felül a Szivárvány Bölcsőde vezetőjével a Hivatal egyeztetett. Más önkormányzatok 
helyi rendeletéinek térítési díjait figyelembe véve megállapítást nyert, hogy Göd Városában 
kifejezetten alacsonyak a gondozási díjak. (Az előterjesztés végén három önkormányzat térítési díja 
mellékelve). Egy hónapra kivetítve a gondozási díjak átlagosan 35.000 Ft és 45.000 Ft között 
mozognak. Ehhez képest Gödön az 1.000 Ft legmagasabb napidíj 20.000 Ft havi díjat eredményez. A 
bölcsőde vezetője tájékoztatott, hogy az ellátást igénybe vevő szülök túlnyomó többsége az utolsó 
jövedelmi sávba tartozik, sőt egyes szülők jövedelmigazolást sem nyújtanak be, hanem 
nyilatkozatban vállalják a gondozási díj kifizetését.

Tekintettel a fentiekre, valamint arra a tényre, hogy sem a gondozási díj, sem az étkezési térítési díj 
évek óta nem lett emelve, továbbá arra, hogy az óvodai túljelentkezések megoldásához is jelentősen 
hozzájárul egy racionalizáltan kihasznált bölcsődei férőhelyszám, a térítési díjak módosítása indokolt.

A gondozási díj legmagasabb összege kapcsán: 2.000 Ft/nap gondozási díjra teszünk javaslatot.

Fentiek tekintetében az alábbi rendelet-tervezetet teijesztem a T. Bizottságok és a T. Képviselő
testület felé.

Göd, 2022. 06. 21.

Göd, Pesti út 81. S 2131 Göd, Pf. 28. @ 27/530-030, Fax: 27/345-279
E-mail: varoshaza@god.hu



Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2022 (VII.2.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

l.§

A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 
helyébe az 1. melléklet lép.

2.§

Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

Balogh Csaba
polgármester

Tóth János
jegyző
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1. melléklet 

„1. melléklet a 3/2015. (II. 26.) Ök. rendelethez

1. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat táboroztatási díja

1.1. Nyári napközis tábor napi díja: 3.000 Ft
1.2. Nyári napközis tábor napi díja a Szolgálat együttműködési megállapodással rendelkező ügyfeleinek 
gyermekei részére: 1.000 Ft

2. Bölcsődei térítési díjak

2.1. Étkezési térítési díj: 615 Ft/fő/nap

2.1.1. Az étkezés személyi térítési díját az intézményvezető - a Gyvt. 150. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak 
figyelembevételével - állapítja meg.
2.1.2. Az állami normatív kedvezményben részesülők esetén a Gyvt. 151. § (5) bekezdésében foglaltak az 
irányadók.

2.2. Gondozási térítési díj: 2.000 Ft/fő/nap

2.2.1. A gondozási térítési díj havi összege 20 ellátási nap alapján megállapított összeg.
2.2.2. Amennyiben a szolgáltatás igénylője 10 ellátási napot ténylegesen nem vesz igénybe, úgy a soron 
következő havi gondozási térítési díja 50% mértékben csökken.
2.2.3. Veszélyhelyzet esetén a Polgármester által elrendelt bölcsődei rendkívüli szünet időtartama alatt 
gondozási térítési díj nem számítható fel.
2.2.4. Veszélyhelyzet esetén amennyiben a szolgáltatás igénylője egyetlen ellátási napot sem vesz ténylegesen 
igénybe, úgy a következő havi gondozási térítési díja 100% mértékben csökken.
2.2.5. Amennyiben a díjfizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó jövedelem összege

a) 45.000 Ft alatt helyezkedik el, nincs gondozási térítési díj fizetési kötelezettség
b) 45.001 Ft és 51.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 200 Ft/fő/nap
c) 51.001 Ft és 55.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 400 Ft/fő/nap
d) 55.001 Ft és 60.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 500 Ft/fő/nap
e) 60.001 Ft és 65.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 600 Ft/fő/nap
f) 65.001 Ft és 70.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 700 Ft/fő/nap
g) 70.001 Ft és 75.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 800 Ft/fő/nap
h) 75.001 Ft és 85.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 1.200 Ft/fő/nap
i) 85.001 Ft és 100.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 1.600 Ft/fő/nap
j) j 100.001 Ft felett a fizetendő díj: 2.000 Ft/fő/nap

2.2.6. Az étkezési, valamint a gondozási személyi térítési díj együttes összege nem haladhatja meg a Gyvt. 
150. § (3) bekezdésének c) pontjában foglalt mértéket.
2.2.7. A jövedelemigazolásokkal kapcsolatban ezen rendelet 10. §-ban foglaltak az irányadók.

2.3. Időszakos gyermekfelügyelet térítési díja: minden megkezdett óra: 700 Ft

2.4. Bölcsődei játszócsoport térítési díja: minden megkezdett óra: 700 Ft”
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Zoíz OS- /J -2. számú melléklet

A családokat terhelő költség a család havi egy főre eső nettó jövedelme alapján

Egy főre 
eső nettó 
jövedelem 
havonta 
(Ft)

A nettó jövedelem 25%- 
a a Tv. szerint elkérhető 
max összeg

Napi 
gondoz 
ási díj/ 
fő/Ft

Napi 
étkezé 
sidfj/ 
fő/Ft

Gondozá 
si díj havi 
21 napra 
/Ft

Étkezési 
díj havi 
21 
napra / 
Ft

Kalkulált havi 
térítési díj összesen 
(étkezés+gondozás) 
/Ft

-39900 9975 0 0 0 0 0

39901-
90000

22500 900 0 18900 0 18900

90001-
130000

32500 1100 0 23100 0 23100

130001-
150000

37500 1500 0 31500 0 31500

150001-
173000

43250 1700 0 35700 0 35700

173001-
210000

52500 1850 589 38850 12369 51219

210001-
300000

75000 2100 589 44100 12369 56469 -

4
Zoü . o&- /r LtlXLKorábbi díjak:

A családokat terhelő költség a család havi egy főre eső nettó jövedelme alapján
Egy főre 
eső nettó 
jövedelem 
havonta 
(Ft)

A nettó jövedelem 25%- 
a a Tv. szerint elkérhető 
max összeg

Napi 
gondoz 
ási díj/ 
fő/Ft

Napi 
étkezé 
sí díj/ 
fő/Ft

Gondozás 
(i díj havi 
}21 napra 
/Ft

Étkezési 
díj havi 
21 
napra / 
Ft

Havonta kérhető 
térítési díj összesen 
(étkezés+gondozás) 
/Ft

•39900 9975 0 0 0 0 0

39901-
70000

17500 400 O 8400 " 0 8400

70001-
90000

22500 600 0 12600 0 12600

90001- 
110000

27500 700 O 14700 0 14700

110001-
130000

32500 800 ■'475— 16800 9975 26775

130001-
150000

37500 1000 -475— 21000 9975
í

30975

150001-
200000

50000 1850 -475— 38850 9975 48825
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Kérelem benyújtásának feltétele:
- Gödöllőháliandó lakcím
(lakcímkártyával szükséges igazolni)
- Kitöltött felvételi igénylő lap

Beiratkozás feltétele:

(az ellátást megelőző két héttel)
- jövedelemnyilatkozat, jövedelemigazolás
- lakcím-és TÁJ - kártya másolat
- kedvezményre jogosító igazolások másolata
- munkáltatói igazolások
( a beszoktatás első napjára)
- orvosi igazolás (formanyomtatványon )
-oltási könyv .

Mire van szükség a csoportban:
• családi füzet ( A/5 )

- az első lapon a következő adatok
( a gyermek neve, adatai, szülők 
elérhetősége, ki viheti haza, esetleges 
krónikus betegség, a gyermek rövid 
jellemzése ( értelmi, érzelmi, mozgás 
fejlődés, mivel nyugatható meg, életét 
befolyásoló lényeges események stb.)

• fésű
• 2 db ágyneműhuzat ( 90 x75 cm)
• váltócipő ( szandál)
• váltóruha ( évszaknak megfelelő, kinti

benti ruházat, cipő )
• sószobában használatos harisnyanadrág
• egyéni igények (cumisüveg, alvós tárgyak 

stb. ami a gyermek számára fontos)

Bölcsődénkben az étkezést a KALÓRIA Kft 
biztosítja: 500 Ft / nap ( 4 étkezés).

Törvényi háttér:
1997. évi XXXI. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról.

Gödöllő Város Képviselő-testületének 
3/2015.(11.6.) számú önkormányzati 
rendelete a szociális rászorultságtól függő, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról.

- A bölcsődében jövedelemvizsgálat 
alapján fizetendő gondozási díj összege:

Egy főre eső nettó 
jövedelem

napi 
térítési 
díj

havi 
térítési
Jíí

a.) 57.001-75.000 200 
Ft/nap

4.200 Ft

b.) 75.001 -100.000 400 
Ft/nap

8.400 Ft

c.) 100.001- 150.000 800
Ft/nap

16.800 
Ft

d.) 150.001-200.000 1200 
Ft/nap

25.200 
Ft

e.) 201.000-250.000 1400 
Ft/nap

29.400 
Ft

f.) 250.001-től és
j övedelemigazolás 
nélkül

1850
Ft/nap

38.850
Ft

- Vállalkozói, vagy abból származó 
alkalmazotti jogviszony esetén a szülő 
NAV által kiállított jövedelemigazolást 
köteles benyújtani a gondozási díj 
megállapítása céljából.

NAPIREND
6:30
Kinyitjuk kapuinkat és 8:00-ig várjuk azokat a 
gyermekeket akik a bölcsődében szeretnének 
reggelizni ( közben szabad játék, és szükség 
szerint gondozás )
8:00-8:30
Reggeli
Kérjük, ezen idő alatt ne zavarják a csoport 
nyugalmát.
8:30-9:30
Ismét nyitottak vagyunk a később érkező 
gyermekek fogadására.
( az újonnan érkező gyermekek fogadása 
közben szabad játéktevékenység, szükség 
szerint gondozás)
9:30
Tízórai
9:45-11:30
Szabad játéktevékenység, szükség szerint 
gondozás.
Ha az időjárás engedi a szabadban, ellenkező 
esetben a csoportszobákban, sószobában.
11 órától készülődés az ebédhez ( tisztázás, 
tisztálkodás )
11:30-12:00
Ebéd
12:00-14:30
Alvás, pihenés
14:30 -15:00
Ébredés, tisztázás, tisztálkodás ( közben játék)
15:00-15:30
Uzsonna
Kérjük, ezen idő alatt ne zavarják a csoport 
nyugalmát.
15:30-17:30
Szabad játéktevékenység, folyamatos távozás.
17:30
Zárjuk a bölcsőde kapuit.



SÜNIVÁR ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE .TAKSONY

Az ÖR 1. sz melléklet 2. pontja szerint a fenntartó által megállapított bölcsődei gondozási 

intézmény térítési díj összege: 1 430,- Ft/nap

Az ÖR 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a fenti díj összegéből kedvezményben 

részesül a szülő az alábbiak szerint, ha:

a) a települési önkormányzatnál és intézményeinél dolgozó szülő gyermeke 75%- 

ban = 360,-Ft/nap

b) a taksonyi lakóhellyel rendelkező gyermek 50%-ban = 715,-Ft/nap

c) a taksonyi székhelyű, vagy telephelyű munkáltatónál dolgozó, de nem taksonyi 

lakóhellyel rendelkező szülő gyermeke 50%-ban= 715,-Ft/nap


