GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő testület 2020. október 22-i ülésére

Tárgy: Javaslat a szociális t ás borultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2015.(11.06.) számú
önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémest György polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde, valamint a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde
intézményvezetői kiértékelték az intézmények kihasználtsági mutatóit, amelynek alapján az
alapellátás biztosításán túl a szabad férőhely kapacitás kihasználása érdekében idó'szakos

gyermekfelügyelet szolgáltatás bevezetésére tettek javaslatot az önkormányzatunk felé.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény VI/C.
Fejezetében foglalt rendelkezések alapján:
A gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást,
nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek
szülei, törvényes képviselői munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a
gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti
munkavégzést is, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük,
nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett
felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való t észvételük, betegségük
vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.
A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő,
törvényes képviselő munkarendjéhez igazodik. Gyermekek napközbeni ellátásának
igénybevételére jogosult az átmeneti gondozásban és az otthont nyújtó ellátásban részesülő
gyermek is

A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,
> akinekfejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
> akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,
> akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud
gondoskodni.

A gyermekek napközbeni ellátásánakformái - a gyermekek életkorának megfelelően > a bölcsődei ellátás,
> a napközbeni gyermekfelügyelet, és
> az alternatív napközbeni ellátás.

Az alapellátáson felül a fentiekben részletezett szolgáltatásokért külön térítési díj kérhető,
amit a helyi rendeletben szabályozni szükséges.
Az időszakos gyerme (felügyelet a gyermek számát a a szülő által igényelt alkalommal és
időtartamban, az e célt a kialakított csoportban vagy a bölcsődei ellátást nyújtó bölcsődei
csoport üres férőhelyein nyújtható szolgáltatás.

Az időszakos gyermekfelügyeletet azok a szülők vehetik igénybe
> akik részmunkaidőben dolgoznak, munkát keresnek, idegen nyelvet tanulnak,
átképzésen, iskolarendszerű képzésen vesznek részt és gyermekük napközbeni
felügyeletét nem tudják megoldani.

A Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja alapján a bölcsődei ellátást biztosító
intézmény helyi szakmai programot készít.

Az időszakos gyermekfelügyeletre vonatkozó rendelkezéseket mindkét intézmény beépítette a
Szakmai Programjába annak érdekében, hogy a szolgáltatást biztosítani tudja az igénylő szülő
számára. Az időszakos gyermekfelügyelet hétköznapokon a bölcsődei nyitva tartási időben
kérhető.
Az időszakos gyermekfelügyelet délelőtti félnapos, vagy egésznapos időtartamban igényelhető,
külön térítés ellenében lehetőség van az étkezés igénybe vételére is
Az ellátás nem kötelező jellegű többletszolgáltatás, amelyhez az intézmények nem kapnak
normatív támogatást.
A szolgáltatás bevezetése érdekében figyelemmel a szolgáltatási tartalomra -minőségi
játékkészlet, szakemberek által biztosított nevelés-gondozás, étkezés biztosítása- az alábbi
térítési díjra teszekjavaslatot

Az időszakos gyermekfelügyelet térítési díjára vonatkozó javaslat:
A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató alapellátáson túli szolgáltatásaiért legfeljebb
a szolgáltatás önköltségét meg nem haladó mértékű térítés kérhető.

Játszócsoport-gyermek a szülővel együtt 1200 Ft/fő/alkalom, testvérek esetén ( 2-3 fő): 1000
Ft/fő/alkalom

Fizetési mód: készpénzes befizetés a szolgáltatás helyszínén (készpénzes számla ellenében )
Időszakos gyermekfelügyelet beszoktatási időtartamban (Maximum 5 nap)
> 200 Ft/alkalom

Beszoktatási időszak után szülő nélkül történő tartózkodás:
> Délelőtti tartózkodás lOOOFt/alkalom,

> Egésznapos tartózkodás 2000Ft/alkalom

Bölcsödéi ellátás gondozási dija

Az 1997 éviXXXI. törvény tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó alapellátás keretében
biztosított gyeimekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díj szabályaira vonatkozó
rendelkezéseket. A jogszabály lehetővé tette a bölcsődékben a gondozási térítési díj bevezetését
az étkezési térítési díjon felül. A fenntartó megállapíthatja az intézményi térítési díjat, ami a
szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete

A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek
gondozására, nevelésére, nappalifelügyeletére és a vele történőfoglalkozásra (a továbbiakban
együtt: gondozására), valamint a gyermekvédelmi törvény rendelkezései alapján
a

gyermekétkeztetésre vonatkozóan. A család egy főre eső nettó jövedelme alapján ingyenes
étkezésre jogosító összeg 2020-ban 139.116 Ft

A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell
megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a
tárgyidőszaki folyamatok indokolják
Az intézményvezető konkrét összegben kell, hogy meghatározza az egyes ellátottak után
fizetendő személyi térítési díjat, melyet írásban közölnie kell a megfizetésre kötelezettel, a
gyermekek napközbeni ellátása esetén még az ellátás igénybevételét megelőzően.
A szociális rászorultságtólfüggő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról 3/2015 (R 6) önkormányzati rendelete alapján
i. melléklete tartalmazza a bölcsődei ellátásért jizetendő térítési díjat.
A bölcsődei gondozási díj összege a bevezetés óta nem változott ezért ennek felülvizsgálata
indokolttá vált.

A személyi térítési díj - a gyermekétkeztetés kivételével - nem haladhatja meg az intézményi
térítési díj összegét. Ez az összeg 2020-ban 1850 Ft
A kötelezett írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi
térítési díj megfizetését. Ebben a?, esetben nem kell a 150 § (l) (3) bekezdésében foglaltakat
alkalmazni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő ne kerüljön
előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást a kötelezett nem tenné meg.
Bölcsődei ellátás biztosítása esetén a térítési díj fizetésére köteles szülő, más törvényes
képviselő a Tbj. 4. § 4. pont 4.1. és 4.2. alpontja szerinti foglalkoztatója részben vagy egészben
átvállalhatja a térítési díj megfizetését.

A személyi térítési díj megállapításánál a gyermekek napközbeni ellátása és a gyermekek
átmeneti gondozása esetében a gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi
jövedelmet kell figyelembe venni

4 személyi térítési díj összege igénybe vevőnként nem haladhatja meg a jövedelem

50%-át munkahelyi bölcsődében és családi bölcsődében nyújtott bölcsödéi ellátás
esetén,
> bölcsődében és mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátás esetén, ha a fenntartó a
bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés mellett a bölcsődei ellátás
keretében nyújtott gondozásra is megállapít személyi térítési díjat, és a gyet mek nem
részesül ingyenes intézményigyermekétkeztetésben 7^%-át,
> ingyenes intézményi gyet me kétkezié lésben részesül 20%-át.

'

Jelenlegi bölcsődei gondozási díjak:

Egy főre eső nettó jövedelem
39.900-57.000
57.001-99.750
99.751 - 128.250
128.251 -

napi térítési díj

havi térítési díj

2.100 Ft
3.150 Ft
5.250 Ft
6.300 Ft

100 Ft/nap
150 Ft/nap
250 Ft/nap
300 Ft/nap

Javasolt bölcsődei gondozási díjak:

Egy' főre eső nettó
íö vedelem

napi
gondozási díj

37.000 ______
57.0QI-75 000
75.001-100.000
100.001 150.000b t
150.001 200.000
200.001-250.000
Jövedelemigazolás
benyújtása nélkül

havi
gondozási
dij/átlag 21
nap

0 _______
0
200
1.200
400
8.400
800
16.800
1200
1400
1850

21.000
2.1400
311.850

napi
díj

étkezési

__________ 0_
0
0
0 vagy 500

500
500
500

havi
étkezési
dij/átlag 21 nap

0
0
0
0 vagy 10.500

10.500
10.500
10.500

nuuilmum tétítéü dtf
a nettó jövedelem
20%

8.265-14.000
14.000- 20.000
20.000-27.823

nettó iövedelem !5%

——
34 779.37,500

37.500-50.000
50.000-62.500

bentiekre tekintettel szükségesnek tűt lom u jelenlegi gondozási díj összegére vonatkozó
rendelkezésfelülvizsgálatát. A fentiekben részletezett gondozási díj összegénekjövedelem sávos
megállapításánál figyelembe vettem a környékbeli településeken szabályozásra került és
alkalmazott bölcsődei gondozási díjakat.
Az időszakos gyermekfelügyeletre vonatkozó rendelkezéseket 2020. november 1-étől, a
gondozási díjakra vonatkozó rendelkezéseket 2021. január 1-étől javaslom hatályba léptetni,
amellyel lehetővé válna a szülők időben történőfelkészítése és a szociálisan rászorult családok
támogatásának előkészítése.
A fentiek! e tekintettel kérem a l isztéit K épviselő-testületet a rendelet tervezet elfogadására.

Gödöllő, 2020, október

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
... ... /2020. (,.......) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok Igénybevételéről és afizetendő térítési díjakról szóló 3/2015.(II.6.)számú önkormányzati
rendelet módosításáról
Gödöllő Város Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 131.§-ában kapott felhatalmazás valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX1A. tv. 13. §. 71/ bekezdés 8. és 8a. pontjában
meghatározottfeladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §. (1) A szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2015.(11.6.)
Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 8.§-a alábbi (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A bölcsödé az alapellátáson túl szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyelettel segítheti
a családokat, amelyért a 4. melléklet szerinti térítési dijat kell Jizetni.

2. §. A rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

3. § A rendelet jelen rendelet 2. számú mellékletével egészül ki.
3.§. (1) E rendelet ™ a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2020. november 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 2.§-a 2021. január 1-jén lép hatályba.

Gödöllő, 2020. október . ........ ..

Dr. Gémesi György
polgármester

Dr. Kiss Árpád
jegyző

1. melléklet a........ /................számú önkormányzati rendelethez

Bölcsődei alapellátás gondozási dija:
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (Palota-kert 17.)
telephelye:Mézeskalács Ház (Premontrei u. 8.)
dokumentált térítési díj: 6.0901't/nap/fő
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (Kossuth L. u. 5-7. szám)
dokumentált térítési díj: 6.370 Ft/nap/fő
Egy főre eső nettó
jövedelem

-

havi étkezési maximum térítési
a
nettó
dij/áttag
21 díj
jövedelem 20%
nap

napi
gondozási
díj

havi
gondozási
dij/átiag 21
nap

napi
étkezési díj

0

0

0

0

57.000

57.001 -75.000 Ft

200 Ft

4.200 Ft

0

0

75.001-100.000 Ft

400 Ft

8.400 Ft

0

0

100.001-150.000 Ft

800 Ft

16.800 Ft

150.001 - 200.000 Ft

1200 Ft

21.000 Ft

0 vagy
500 Ft
500 Ft

0 vagy
10.500 Ft
10.500 Ft

8 26514.000 Ft
14.00020.000 Ft
20.000
-27.823 Ft

nettó jövedelem 25%

34.779 - 37.500 Ft

37.500-50.000 Ft
200.001

250.000 Ft

29.400 Ft

500 Ft

10.500 Ft
50.000-6? 500 Ft

1400 Ft
Jövedelemigazolás
benyújtása nélkül

18 W Ft

38850 Ft

500 Ft

10.500 Ft

2. melléklet a........ /,...............önkormányzati rendelethez

Bölcsődei időszakos gyermekfelügyelet térítési díja:
Játszócsoport-gyermek a szülővel
együtt

> 1200 Ft/fő/alkalom,
> testvérek esetén ( 2-3 fő): 1000 Ft/fő/alkalom

Időszakos
beszoktatás

> 200 Ft/maximum 5 alkalom

gyermekfelügyelet

> Délelőtti tartózkodás 1 OOOFt/alkalom,

Időszakos
gyermekfelügyelet
beszoktatási időszak után szülő
nélkül történő tartózkodás:

> Egésznapus tartózkodás 2000Ft/alkalom

reggeli tízóraival________ ebéd
450Ft

Időszakos gyermekfelügyelet étkezési 165 Ft
napi térítési díja
Időszakos gyermekfelügyelet étkezési
térítési díja egésznapos tartózkodás
estén

750Ft

uzsonna
135Ft

