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27/2003. (VII. 01) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzati rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési
díjairól, valamint a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatásáról
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyermekvédelmi törvény) 29. §
(1)-(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól, valamint a gyermekétkeztetés
önkormányzati támogatásáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet
A rendelet célja
1. § E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén – az 1997. évi XXXI.
törvényben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és a
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható
bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendeletben, továbbá a Gyámhatóságokról
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm.
rendeletben, a Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.)
NM. rendeletben foglaltakkal összhangban - megállapítsa azokat a szabályokat, amelyek
szerint az önkormányzat elősegíti a gyermek családban történő nevelését, gondoskodik a
gyermek veszélyeztetettségének, illetve családjából való kiemelésének megelőzéséről, a
kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséről.
A rendelet hatálya
2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) gyermekjóléti alapellátás vonatkozásában a Budapest XVIII. kerületében állandó
lakóhellyel rendelkező, illetőleg életvitelszerűen tartózkodó:
- magyar állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi szerződés másként nem
rendelkezik – az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező
- bevándorolt, valamint a magyar hatóságok által
- menekültként elismert gyermekekre, fiatal felnőttekre és szüleikre.
b) gyermekétkeztetés vonatkozásban e rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában felsorolt
személyekre, ha a kerületi önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési intézményben
nappali rendszerű oktatásban vesznek részt. Jelen rendelet 21. §-ában szabályozott - a
normatív kedvezményeken túl nyújtott - önkormányzati kedvezmények tekintetében a
Budapest Főváros közigazgatási határán belül állandó lakóhellyel rendelkező
személyekre.
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(2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a
Budapest XVIII. kerületben tartózkodó magyar állampolgárságú, illetve nem magyar
állampolgárságú gyermekek védelme érdekében, ha az intézkedés elmulasztása a gyermek
veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.
II. fejezet
Általános rendelkezések
3. § (1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy
törvényes képviselője (továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik. Cselekvőképtelen
személy kérelmét törvényes képviselője terjesztheti elő, korlátozottan cselekvőképes személy
a kérelmét törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő.
(2) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére
irányuló kérelmet az önkormányzat által fenntartott intézmény vezetőjéhez nyújthatja be.
Az intézmény vezetője a rendelkezésre álló adatok, az üres férőhelyek száma, valamint a
kérelmező szociális helyzetének figyelembevételével dönt. Döntéséről 8 napon belül
írásban értesíti a kérelmezőt.
(3) Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosítható, az
ellátás igénybevételére a szülő (gondviselő), valamint a törvényes képviselő kötelezhető.
(4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételét
a) az önkormányzat képviselő-testületének határozata,
b) az önkormányzat jegyzőjének vagy gyámhivatalának a határozata,
c) az önkormányzat által fenntartott átmeneti gondozást nyújtó intézmény esetében az
intézményvezető intézkedése alapozza meg.
(5) Az ellátás megkezdése előtt a kérelmezőt vagy az ellátásra jogosultat tájékoztatni
kell
a) az ellátás kezdetéről,
b) az ellátás várható időtartamáról,
c) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formájáról és módjáról,
d) az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról és azok tartalmáról,
e) a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról,
f) az intézmény házirendjéről.
(6) Az ellátásra jogosult illetve törvényes képviselője köteles:
a) a tájékoztatás tudomásul vételéről nyilatkozni,
b) az intézményi nyilvántartásokhoz a szükséges adatokat szolgáltatni,
c) a jogosultsági feltételeiben, illetve nyilvántartott adataiban bekövetkezett
változásokat a bekövetkezés idejétől számított 15 napon belül bejelenteni.
(7) Ha az ellátás igénybe vételét a:
a) 3. § (4) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzat képviselő-testületének
határozata alapozza meg, a döntés ellen 30 napon belül a Fővárosi Bíróság Közigazgatási
Bíróságánál lehet jogorvoslattal élni.
b) 3. § (4) bekezdés b) pontja alapján a gyámhatóság vagy jegyző határozata dönt, az
államigazgatási eljárás általános szabályai szerint 15 napon belül van helye
fellebbezésnek, melyet a határozatot hozó szervnél kell benyújtani
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c) 3. § (4) bekezdés c) pontja alapján az intézményvezető intézkedése alapozza meg és
a vonatkozó intézkedéssel a kérelmező nem ért egyet, akkor a döntés ellen kérelmet
terjeszthet elő a polgármesterhez címezve, melyet az intézményvezetőnél kell benyújtani.
Az intézményvezető a kérelmet további intézkedésre haladéktalanul megküldi a
polgármesternek, aki a kérelemről érdemben I. fokon határozattal dönt. Amennyiben az
I. fokú döntéssel szemben további jogorvoslati igény merül föl, II. fokon a képviselőtestület határozattal dönt. A képviselő-testület határozata ellen 30 napon belül a Fővárosi
Bíróság Közigazgatási Bíróságához lehet fordulni.
(8) Ha az ellátást kérő a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését
vagy elengedését kéri, a tájékoztatás tudomásul vételétől számított 8 napon belül a
fenntartóhoz fordulhat.
A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások formái
4. § (1) Az önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokat
biztosítja:
a) gyermekjóléti szolgáltatást a Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül,
b) gyermekek napközbeni ellátását:
- bölcsődei,
- óvodai,
- iskolai napközis foglalkoztatás, étkeztetés keretében.
c) gyermekek átmeneti gondozását (szerződéses ellátás formájában: helyettes szülőnél,
a Gyermekek Átmeneti Otthonában (GYÁO) illetve a Családok Átmeneti Otthonában
(CSÁO).
III. fejezet
Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül
5. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermekek érdekeit védő személyes,
szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával
szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének
elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, továbbá a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
(2) A Gyermekjóléti Szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és
nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és
gondozási feladatokat lát el.
(3) A Gyermekjóléti Szolgálat feladatai különösen:
- a kerületben élő gyermekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségének
folyamatos figyelemmel kísérése,
- a gyermekek panaszának meghallgatása és annak orvoslása érdekében a szükséges
intézkedések megtétele,
- a gyermekek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról való tájékoztatás, az
ezekhez való hozzájutás elősegítése,
- a védelembe vett gyermekek gondozási-nevelési tervének elkészítése,
- a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatellátásának segítése,
- felkérésre környezettanulmányok készítése,
- új ellátások bevezetésének kezdeményezése az Önkormányzatnál,
- az örökbe fogadni szándékozók körülményeinek vizsgálata és feltárása,
- részvétel a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában
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(4)

A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.
IV. fejezet
A gyermekek átmeneti gondozása

6. § (1) A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és
erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek
megfelelő
étkeztetésről, ruházattal való ellátásról, mentálhigiénés és egészségügyi
ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról (teljes körű ellátás) kell gondoskodni
(2) A gyermekek átmeneti gondozását ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással kell
biztosítani, ha a szülő egészségügyi körülményei, életvezetési problémái, indokolt távolléte
vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani. A
fogyatékos gyermekek számára a sajátos szükségleteihez igazodó ellátást kell biztosítani.
(3) A gyermekek átmeneti gondozása megszervezhető a működtető által kijelölt helyettes
szülőnél vagy
- a Gyermekek Átmeneti Otthonában,
- a Családok Átmeneti Otthonában
- átmeneti házi gondozás formájában
(4) A helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását saját háztartásában
biztosítja. Tevékenységét külön jogszabályban meghatározott helyettes szülői
jogviszonyban végzi a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tanácsai segítségével.
(5) A Gyermekek Átmeneti Otthona a családban élő, de átmenetileg ellátás és felügyelet
nélkül maradt gyermek elhelyezését szolgálja a Gyermekjóléti Szolgálat
közreműködésével.
(6) A Családok Átmeneti Otthona az otthontalanná vált szülő kérelmére a szülő és a
gyermek együttes elhelyezését szolgálja, egyidejűleg közreműködik az otthontalanság
megszüntetésében.
(7) A gyermekek átmeneti házi gondozásaként - a szülő kérelmére - a gyermek saját
otthonában történő ellátást gondozó útján kell biztosítani, ha testi vagy lelki betegsége
miatt a gyermek ellátása elsősorban helyettes szülőnél történő elhelyezés útján vagy
bentlakásos gyermekintézményben nem oldható meg és ha ez a gondozási forma a gyermek
érdekét szolgálja.
(8) A gyermekek átmeneti gondozásáról a szülő (törvényes képviselő) állandó lakóhelye ennek hiányában tartózkodási helye - szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatot értesíteni
kell.
A kérelem elbírálásának szempontjai
7. § (1) A gyermekek átmeneti gondozását elsősorban olyan gyermekek számára kell
biztosítani, akiknek
- testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődése szempontjából az átmeneti gondozás
szükséges,
- a szülő(k) (gondviselő, törvényes képviselő) egészségügyi körülményei,
életvezetési problémái, vagy indokolt távolléte indokolja
- aki lakóhelyéről önkényesen eltávozott, ezért ideiglenes gondozása szükséges
- ha a gyermek érdekei bármely átmeneti gondozási formát indokolják.
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Az átmeneti gondozás időtartama és megszűnése
8. § (1) A gyermekek átmeneti gondozása legfeljebb tizenkét hónapig tart.
(2) Ha az átmeneti gondozás időtartama eltelt, azonban a gyermek a családi környezetébe
nem térhet vissza, az elhelyezés a szülő (törvényes képviselő vagy a jogosult) kérelmére
hat hónappal, szükség esetén a tanév végéig a döntést hozó által meghosszabbítható.
(3) A személyes gondoskodás keretébe tartozó átmeneti gondozás megszűnik:
a) határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam, illetve
meghosszabbított időtartam leteltével,
b) amennyiben a gondozás okai már nem állnak fenn.
(4) Az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és alapellátás megszűnését a törvényes
képviselő kezdeményezheti, melynek alapján az intézményvezető az ellátást megszünteti.
Az ellátás a megegyezés időpontjában, illetve ennek hiányában, a megállapodásban
foglaltak szerint szűnik meg.
(5) Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és alapellátást
megszünteti a Gyermekek Átmeneti Otthonában és a Családok Átmeneti Otthonában, ha a
jogosult a házirendet ismételten és súlyosan megsérti vagy az ellátás feltételei már nem
állnak fenn.
(6) Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és alapellátás
megszüntetéséről, illetve az ellene tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve a
törvényes képviselőjét. Egyet nem értés esetén a jogosult, illetőleg törvényes képviselője az
értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A döntéséig az
ellátást biztosítani kell.
V. fejezet
A gyermekek napközbeni ellátása
9. § (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő
gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését
(foglalkoztatását) és étkeztetését szervezi meg azok számára, akiknek napközbeni ellátásáról
szüleik, gondozóik munkavégzésük, egészségi állapotuk vagy egyéb ok miatt gondoskodni
nem tudnak.
(2) A gyermekek napközbeni ellátásának formái:
a) bölcsőde,
b) óvoda,
c) általános iskolai napközi
d) nyári napközis otthon, napközis tábor
e) fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézmény
(3) Az óvodára és az általános iskolai napközire vonatkozó előírásokat a Közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény tartalmazza.
10. § (1) A bölcsőde alapellátásként a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek
napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja.
(2)
A
bölcsőde
az
alapellátáson
túl
szolgáltatásként
időszakos
gyermekfelügyelettel, speciális tanácsadással vagy más gyermeknevelést
segítő
szolgáltatásokkal segíti a családokat.
(3) A bölcsődei ellátás megszűnik annak a nevelési évnek a végén, amikor a
gyermek a 3. életévét betölti, a (4) bekezdésben foglalt esetet kivéve.
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(4) Ha a gyermek testi, vagy szellemi fejlettsége alapján még nem érett az óvodai
nevelésre, a bölcsődei nevelés egy évvel meghosszabbodik.
A kérelem elbírálásának szempontjai
11. § A gyermekek napközbeni ellátását elsősorban az olyan gyermekek számára kell
biztosítani:
- akiknek testi, szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van
szükségük,
- akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,
- akivel együtt a családban 3 vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve
eltartója (gondviselője) gyermekgondozási segélyben, ápolási díjban részesül,
- akiről szülője, gondozója szociális helyzete miatt gondoskodni nem tud.
VI. fejezet
Térítési díjak, normatív és általános kedvezmények
12. § (1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben az alapellátások
keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért állapítható meg térítési díj.
(2) A gyermekek személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében
biztosított átmeneti gondozásáért személyi térítési díjat kell fizetni.
13. § (1) A személyi térítési díjat és a gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a
szolgáltatást nyújtó intézmény vezetője állapítja meg a kötelezett jövedelmi viszonyai,
valamint a családban nevelkedő gyermekek (eltartottak) számának figyelembevételével.
Amennyiben a kötelezett a gyermekek napközbeni ellátásai körében az intézményi térítési
díjra a fenntartó által biztosított kedvezményeket igénybe akarja venni, jövedelmi
viszonyainak megállapítására és igazolására jelen rendelet 1. számú melléklete szerinti, 30
napnál nem régebbi jövedelemnyilatkozatot nyújt be az intézmény vezetőjének
(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának számításának alapja az élelmezés
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege, melyet az intézményvezető az
általános forgalmi adóval növelve és az igénybe vett étkezések számának, valamint a
normatív kedvezmények figyelembevételével állapít meg.
(3) A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás személyi térítési díjának alapja az
átmeneti gondozást nyújtó ellátás esetén az egy ellátottra jutó önköltség napi összege,
melynek kiszámításához az intézmény költségvetésében az adott évre vonatkozó működési
kiadásokat kell figyelembe venni.
(4) 1 A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját az önkormányzat évente kétszer
állapíthatja meg.
(5) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját havonta előre kell megfizetni az ellátást
nyújtó intézmény ellátási számlájára.
(6) A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás személyi térítési díját az ellátást
igénybe vevő jogosult vagy a szülő (gondviselő, törvényes képviselő) köteles fizetni a
szolgáltatást nyújtó intézménynek.
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(7) Személyi térítési díjat a kötelezett az intézmény szakmai vezetőjének írásbeli
értesítése után köteles megfizetni a szolgáltatást nyújtó intézmény elszámolási számlájára.
Az intézmény szakmai vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás
igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a személyi térítési díj
összegéről. Amennyiben a kötelezett saját jövedelemmel nem rendelkezik, a fizetési
kötelezettség alól felmenthető, de ebben az esetben is köteles megfizetni személyi térítési
díjként a nevelési támogatás, illetve egyéb gyermekek után járó támogatás összegéből
arányosan, a havi ellátási napokra jutó összeget. Ennek kiszámítási alapja a gondozott
gyermek után járó nevelési támogatás (továbbá: gyermekgondozási díj, segély vagy
támogatás, illetve egyedülálló szülő esetén: árvaellátás, gyermektartás-díj) összege,
elosztva a hónap napjainak a számával, megszorozva az ellátási napok számával.
(8) A személyi térítési díj összege valamint a napközbeni ellátás esetén az intézményi
térítési díj összege nem haladhatja meg a kötelezett havi jövedelmének 25 százalékát, több
gyermek esetén az 50 százalékát.
(9) Ha az ellátást a jogosult a hónap nem minden napján veszi igénybe, akkor a személyi
és intézményi térítés díj megállapításánál ezt figyelembe kell venni. A rendszeres havi
jövedelmet ebben az esetben naptári napra kell átszámítani úgy, hogy ennek összegét
harminccal kell elosztani.
(10) Ha az önkéntesen igénybe vett ellátást a jogosult nem kívánja igénybe venni, ezt a
tényt az intézményvezetőnél a díj fizetésére kötelezett jogosultnak vagy szülőnek (
gondviselő, törvényes képviselő) be kell jelentenie és a bejelentést követő naptól a
kötelezettnek nem kell térítési díjat fizetnie. A már befizetett, de fel nem használt összeget
a következő befizetésnél be kell számítani.
(11) A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás igénybevételéhez a személyi térítési
díj fizetésre kötelezett személy jelen rendelet 1. számú melléklete szerinti 30 napnál nem
régebbi jövedelemnyilatkozatot tölti ki és nyújtja be az intézményvezetőnek.
14. § Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegét vitatja vagy igazolt szociális
körülményei miatt annak csökkentését, illetve elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétől
számított 8 napon a polgármesterhez fordulhat. Ilyen esetben a polgármester I. fokon
határozattal dönt a személyi térítési díj összegéről. Döntése előtt jövedelemigazolást kérhet
be, illetve környezettanulmányt végeztethet. Amennyiben a polgármester döntésével a
kötelezett nem ért egyet, jogorvoslati kérelmével a képviselő-testülethez fordulhat, mely II.
fokon határozattal dönt. További jogorvoslattal 30 napon belül a Fővárosi Bíróság
Közigazgatási Bíróságához lehet fordulni.
15. § Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonta
megtörténik-e. Amennyiben a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézmény vezetője 15
napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt
térítési díj befizetésére. Amennyiben a felhívás eredménytelennek bizonyul, akkor a
133/1997. (VII. 31.) Korm. rendelet 15. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.
16. § (1) Az ellátásra jogosult személyről, a fizetésre kötelezettről, valamint a térítési díj
nyilvántartásáról az intézmény vezetője jelen rendelet 2. számú melléklete szerinti
nyilvántartást vezet.
(2) Az étkezést igénybe vevőkről az intézmény vezetője jelen rendelet 3. számú
melléklete szerinti nyilvántartást vezet.
(3) Az átmeneti gondozás során az ellátási napokról az intézmény vezetője jelen rendelet
4. számú melléklete szerinti nyilvántartást vezeti.
17. § Gyermekétkeztetés esetén a megállapított intézményi térítési díjat normatív
kedvezménnyel kell csökkenteni jövedelmi viszonyoktól függetlenül:
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(1) a rendszeres támogatásban részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj
50 százalékával,
(2) három-vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50
százalékával,
(3) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50
százalékával,
(4) Az 1. pontban meghatározott támogatásban részesülő óvodás gyermek után az
intézményi térítési díj további 50 százalékával (2003. szeptember 1. napjától hatályos).
18. § (1) A normatív kedvezmény megállapításához az intézményi térítési díj fizetésére
kötelezett személy nyilatkozatát be kell szerezni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a
fizetésre kötelezettel egy háztartásban élő vagy intézményben elhelyezett
a) 18 éven aluli,
b) 25 évnél fiatalabb, oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló, valamint
c) tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekeinek számát.
19. § A 18. § (1) bekezdés szerinti gyermekek számában történt változást az intézmény
vezetőjének a változást követő 15 napon belül be kell jelenteni. Az eltartott gyermekek
számának megváltozása esetén az új térítési díjat, a változást követő hónap 1. napjától kell
megfizetni.
20. § A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. Nem jár a tanulónak
kedvezmény arra az étkeztetésre, amely kedvezményre – a szakképzésre vonatkozó
rendelkezések szerint létrejött – tanulói szerződés alapján már jogosult.
21. § 2 Az Önkormányzat a törvény által előírt normatív kedvezményeken túl azok részére,
akik ebben a normatív kedvezményben nem részesülnek, a további általános kedvezményt
nyújtja minden önkormányzati fenntartású oktatási-nevelési intézményben étkező gyermek
számára.
(1) óvodai étkeztetés esetén
57 forint/fő/étkezési nap
(2) általános iskolai étkeztetés esetén
a) alsó tagozatosoknak egyszeri étkezés igénybevétele esetén:

65 forint/fő/étkezési nap

b) alsó tagozatosoknak háromszori étkezés igénybevétele esetén: 71 forint/fő/étkezési nap
c) felső tagozatosoknak egyszeri étkezés igénybe vétele esetén:

72 forint/fő/étkezési nap

d) felső tagozatosoknak háromszori étkezés igénybe vétele esetén: 78 forint/fő/étkezési nap
(3) gimnáziumi étkeztetés esetén:
33 forint/fő/étkezési nap
22. § (1) Az Önkormányzat a gyermek egyéni rászorultsága alapján az intézményi és
személyi térítési díjak megállapításánál is további kedvezményeket biztosíthat, amennyiben a
gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori
legkisebb öregségi nyugdíjminimumot.
(2) Az igénybe vett étkezés térítési díjának megfizetéséhez az intézményvezető saját
hatáskörben, egyéni rászorultság alapján az intézmény költségvetésében e célra elkülönített
összeg terhére adhat további kedvezményt.
(3) Az egyéni rászorultság alapján az intézményvezető által elbírált és nyújtott további
kedvezmény mértéke nem haladhatja meg a mindenkori térítési díj 50 százalékát.
(4) Amennyiben az intézményi és a személyi térítési díj fizetésére kötelezett személy az
önkormányzat által nyújtott általános kedvezményekkel és az intézményvezető által
nyújtott egyéni kedvezményekkel együtt sem képes a fennmaradó térítési díj megfizetésére,
2
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akkor az intézményvezető javasolja a polgármesternek további kedvezmények
engedélyezését. Javaslatát a Humánpolitikai Irodán egyéni méltányossági kérelem
formájában kell benyújtani.
VII. fejezet
Hatályba lépés, záró rendelkezések
23. § Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kivéve a 17. §. (4) bekezdésében a
normatív támogatásban részesülő óvodás korúaknak nyújtott további 50 százalékos étkezési
támogatás (ingyenesség), amely a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 2002. LXII törvény 95. §-ával módosított 1997. évi XXXI. - törvény 148. §. (6) bekezdése
alapján 2003. szeptember 1. napjától hatályos.
24. § Jelen rendelet hatályba lépésével „A gyermekétkeztetés önkormányzati
támogatásáról” szóló többször módosított 48/1998. (XII. 22.) Budapest XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet, valamint „A személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjakról” szóló 2/1999. (I. 26.) Budapest
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet hatályukat veszítik.
B u d a p e s t , 2003. június 26.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
jegyző

Dr. Mester László s.k.
polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Jelen jogszabályban két kötelezően ellátandó önkormányzati feladat szabályozásáról szóló
rendelet lett összefoglalva és egységesítve. Tekintettel arra, hogy az elmúlt években a
gyermekétkeztetés területén többször történt módosítás a magasabb szintű jogszabályok
tekintetében, ezért a helyi rendeletet 1998. óta negyedszer kellett volna módosítani, amitől az
alaprendelet áttekinthetetlen lenne. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátásokat szabályozott helyi rendelet szintén módosításra szorult, illetve aktuális lett
egy bővebb, részletesebb, helyi szintű jogszabály megalkotása, mert az alapellátások
tekintetében az intézményi működés sokat változott, alakult a mindennapi gyakorlat során. A
munkatársak feladatai is bővültek, például a gyermekjogi képviselők munkavégzésének
biztosítása, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában való részvétel, stb. olyan új
szabályozást igényelt, amely mindenképpen megalapozta egy újabb rendelet megalkotását. A
két rendelet egységes szerkezetbe foglalása pedig azért történt meg, mert a gyermekvédelem
területén alkalmazott magasabb szintű jogszabályok elvei, jogi megoldásai, technikái is
azonosak. A gyermekétkeztetés során gyakran kerül sor a szociális körülmények vizsgálatára,
a méltányosság alkalmazására, amely mindenek fölött a gyermekek érdekében történik. Nincs
ez másként a gyermekek átmeneti gondozásában, a gyermekjóléti szolgáltatások tekintetében
sem. A hétköznapi munka az elmúlt évek során azt mutatta, hogy a jogalkalmazóknak
áttekinthető, egységes rendeletre van szüksége ahhoz, hogy munkájukat precízen és a
gyermekek érdekeinek maximális figyelembe vételével, rugalmasan tudják végezni.
Részletes indokolás

ALAPRENDELET
Hatályon kívül helyezte a 2/2008. (II.01.) 2008. február 1.-jétől

1. §-hoz: A rendelet célja változatlanul a korábbi rendeletekhez, a gyermekétkeztetés és a
gyermekjóléti alapellátások helyi szabályozása a magasabb szintű jogszabályok
figyelembevételével.
2. §-hoz: A rendelet hatálya elsősorban a kerületben élő magyar állampolgárokra, illetőleg
nem magyar, menekült, továbbá bevándorolt személyekre terjed ki. A rendelet (1)
bekezdésének b) pontjában rögzítettek alapján azonban az elmúlt évek tapasztalata alapján
szükséges volt szűkíteni azt a kört, akiknek az önkormányzat a kötelezően előírt támogatáson
túl, saját erőből nyújt kedvezményeket. Elsősorban az agglomerációból bejáró gyermekek
azok, akiknek az étkezési támogatást nem indokolt kifizetni, hiszen, a XVIII. kerületben
állandó lakóhellyel nem rendelkeznek és a környező önkormányzatok a saját állandó lakosaik
tekintetében semmilyen kompenzációra és megegyezésre nem hajlanak. Ez a szűkítés
semmilyen magasabb jogszabályban előírt, kötelezően adandó támogatást nem érint, csak az
önkormányzat külön nyújtott hozzájárulásai tekintetében tesz különbséget fővárosi és nem
fővárosi személyek tekintetében. A Budapest közigazgatási határon belül a
gyermekétkeztetés külön támogatásában az önkormányzatok többségével sikerült
megegyezni, ezért a rendelet így differenciál. Természetesen és indokoltan a (2) bekezdés
tartalmazza azt a kikötést, ha a gyermek érdekeinek védelme úgy kívánja, az intézkedés
mindenképpen kötelező.
3. §-hoz: (1) bekezdéséhez: A személyes gondoskodás igénybevétele mindig önkéntes, a
cselekvőképesség figyelembe vételével a rászorult, illetőleg törvényes képviselője is kérheti.
(2) bekezdéséhez: A rendelet a kérelmezés helyeként a szolgáltatást nyújtó intézményt
jelöli meg.
(3)-(4) bekezdéséhez: A gyermekek védelme indokolja, hogy az ellátást abban az esetben
is meg kell adni, amennyiben ez az önkéntesség figyelembevételével nem biztosítható. Ilyen
esetben az ellátást a gyermekvédelmet szabályozó jogszabályokkal összhangban a képviselő
testület határozata vagy a jegyzői gyámhatóság, illetőleg gyámhivatal határozata is
megalapozhatja, továbbá az intézmény vezetője is tehet olyan intézkedést, amellyel a
gyermekek érdekét szolgálja.
(5)-(6)-(7)-(8) bekezdésekhez: Az intézkedést (határozatot) hozót mindenképpen
tájékoztatni kell a rendeletben felsorolt alapvető dolgokról, illetőleg panasz és jogorvoslati
lehetőségeiről.
4. §-hoz: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvénnyel összhangban az önkormányzat a jelen szakaszban felsorolt alapellátásokat
biztosítja.
5. § (1)-(2)-(3)-(4) bekezdéshez: Indokolt volt a gyermekjóléti szolgáltatás pontos
definiálása, a tevékenységének konkrét meghatározása. A gyermekjóléti szolgáltatás alapvető
elve, hogy ingyenes.
6. § (1)-(2) bekezdéséhez: Az átmeneti gondozási forma teljes körű ellátást biztosít
azokban az esetekben, melyet e rendelet is részletesen és pontosan felsorolt a magasabb
szintű jogszabályokkal összhangban.
(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8) bekezdéséhez: A gyermekek átmeneti gondozása az 1997. évi
XXXI. törvény 48. § (1) bekezdése értelmében több módon is megoldható feladat. A helyi
sajátosságokhoz igazodóan kell a kötelezően ellátandó feladatot ellátni. Megoldás lehet a
helyettes szülő kijelölése, amire a kerületünkben jelentkező nem igen akad, tekintettel a
tanfolyamra, amit a helyettes szülőnek el kell végeznie, mielőtt a gyermeket magához veheti.
A törvény nem kötelezi a fenntartót a helyettes szülői hálózat szervezésére, amennyiben más
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módon, például gyermekek átmeneti otthonában vagy családok átmeneti otthonában a
feladatot el tudja látni. A tapasztalat az, hogy a kerületben működtetett Gyermekek Átmeneti
Otthona (GYÁO) és a Családok Átmeneti Otthona (CSÁO) a gyermekek és családok
védelmét el tudja látni, különös tekintettel arra, hogy a teljes körű ellátáson túl, a bentlakásos
forma mellőzésével, a gyermek átmeneti házi gondozása megszervezhető a gyermek saját
otthonában családgondozók útján.
7. §-hoz: A kérelem elbírálásnak szempontjait a helyi rendeletnek tartalmaznia kell, erre
felhívta a figyelmet a Budapesti Fővárosi Közigazgatási Hivatala Fővárosi Gyámhivatal
jelentése, mely a CSÁO-ban, illetőleg a GYÁO-ban tartott 2002-es vizsgálatok alapján
készült.
8. §-hoz: Az átmeneti gondozás időtartama és megszűnése a magasabb szintű
jogszabályokkal összhangban került szabályozásra. Fontos, hogy az önkéntesen igénybe vett
gyermekjóléti és alapellátást vita esetén a fenntartó döntéséig biztosítani kell –amennyiben
ennek fizikai akadályai nincsenek – hogy a gyermek ellátása biztosítva legyen addig is, amíg
élethelyzete megnyugtatóan nem alakul.
9. §-hoz: A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formáit az 1997. évi XXXI.
törvény, valamint a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szabályozza.
Kerületünkben működő és a rendeletben felsorolt valamennyi intézményben a
gyermekétkeztetés szabályai az irányadóak, amelyek szintén a magasabb szintű
jogszabályokkal kerültek összehangolásra.
10. §-hoz: A bölcsődei alapellátás, mint kötelezően ellátandó feladat került továbbra is
beiktatásra rendeletbe.
11. §-hoz: Az elbírálás szempontjait a korábbi rendelet is tartalmazta, ehhez képest
változtatás nem volt indokolt
12. § (1)-(2) bekezdéséhez: A térítési díjak az ellátási formákhoz speciálisan kerültek
megállapításra. Összhangban a magasabb szintű jogszabályokkal a napközbeni ellátásnál
csak az étkezésért lehet megállapítani térítési díjat, míg a személyes gondoskodás keretében a
gyermekjóléti szolgáltatás jelen rendelet 5. § (4) bekezdésébe foglaltak alapján térítésmentes,
minden más ellátási formáért személyi térítési díjat lehet megállapítani.
13. § (1)-(2)-(3)-(4)-(5) bekezdéséhez: Az intézményi és a személyi térítési díj
megállapítási normáit alapvetően az élelmezés nyersanyagköltségei határozzák meg. Az
intézményi térítési díj megállapítását és változtatását az 1997. évi XXXI. tv. 147. § (1)
bekezdése állapítja meg.
(6)-(7)-(8) bekezdéséhez: A térítési díjat alapvetően a szülő gondviselő fizeti meg a
fenntartónak, de előfordulhatnak olyan esetek, amikor maga a szolgáltatás igénybe vevője
köteles térítési díjat fizetni. A Családok Átmeneti Otthonát például nem csak kiskorúak,
hanem keresőképes felnőttek is igénybe veszik. Dilemmát jelent, hogy a gyermekek átmeneti
ellátására legtöbbször szociális, elsősorban anyagi problémák miatt kerül sor. A szülők nem
dolgoznak vagy csak alkalmi munkát végeznek, ezért amennyiben nem tüntetnek föl
jövedelmet a mellékelt formanyomtatványon, úgy térítési díj nem állapítható meg. Jövedelem
nélküliség esetén is kapja azonban a gyermeke után járó családi pótlékot (esetleg árvaellátást,
tartásdíjat), amelyet mindenképpen indokolt munkaviszonyból származó jövedelem
hiányában is a gyermekre fordítani. A rendelet ezért részletezi, hogy a gyermekek után járó
támogatások arányos részét az ellátási napok után a kötelezett fizesse meg a gyermekét ellátó
intézménynek. (Ez annál is inkább fontos lenne, hogy így működjön, mert a GYÁO-ban és a
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CSÁO-ban is teljes körű a szolgáltatás, tehát a BKV bérlettől a ruházatig, valamint az iskolai
osztálypénzig mindent az intézménynek kell biztosítani.)
(9)-(10)-(11) bekezdéshez: A térítési díjak egyik formája sem lehet magasabb annál az
aránynál, amit magasabb szintű jogszabály megállapít. A szülőt bejelentési kötelezettség
terheli.
14. §-hoz: Térítési díj megállapítása esetén az egyet nem értéssel, mint jogorvoslattal
elsősorban a fenntartóhoz, illetőleg átruházott hatáskörben a polgármesterhez kell fordulni.
15. §-hoz: A térítési díj befizetés ellenőrzése a meghatározott kormányrendelet szerint
történik.
16. § (1)-(2)-(3) bekezdéséhez: A 210/2002. (X. 1.) Korm. rendelettel módosított
133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet 1. és 3. számú melléklete alkalmazandó.
17. § (1)-(2)-(3)-(4) bekezdéséhez: A normatív támogatások, mint vagyoni viszonyoktól
függetlenül, alanyi jogon járó kedvezmények változatlanul érvényesek. 2003. szeptember 1.
napjától az óvodás korú, rendszeres támogatásban részesülő gyermekek kedvezménye
további 50 százalékkal növekszik, így ingyenessé válik. (2002. évi LXII. törvény 95. §-val
megállapítva)
18. §-hoz: A normatív kedvezményhez csak a fizetésre kötelezett nyilatkozatát lehet
bekérni. Vagyoni helyzet, kereseti viszonyok nem vizsgálhatók.
19. §-hoz: A körülményekben történt változást a fizetésre kötelezettnek kell bejelenteni. A
változás bejelentésének elmaradása a kötelezett felelőssége.
20. §-hoz: Normatív kedvezmények halmozása nem lehetséges, kivételt képez ez alól a
2003. szeptember 1. hatállyal beiktatott változás, amely az óvodás korú ellátottakra
vonatkozik.
21. §-hoz: Az önkormányzat a korábbi, jelen rendelettel hatályon kívül helyezett
rendeletének megfelelően továbbra is biztosít a normatív kedvezményeken túl is, általános,
önkormányzati kedvezményeket, a kerület oktatási—nevelési intézményeiben tanuló kerületi,
illetőleg fővárosi diákoknak. Jelen rendelet (1)-(2)-(3) bekezdése tételesen felsorolja étkezési
napokra lebontva az étkezési térítési díjat.
22. § (1)-(2)-(3)-(4) bekezdéséhez: A normatív, valamint az általános önkormányzati
kedvezményeken túl indokolt volt a különös méltányosság alkalmazása azokban az
esetekben, amikor a gyermek érdeke megkívánja a további kedvezmények adását.
23. §-hoz: Az óvodás korúak étkeztetésének ingyenességét biztosító törvénymódosítással
összhangban jelen rendelet is 2003. szeptember 1. napjától lépteti hatályba a normatív
kedvezményt. A rendelet további szakaszai a kihirdetés napjától lépnek hatályba.
24. §-hoz: Jelen rendelet elfogadásával és kihirdetésével a korábbi helyi szabályozások
hatályukat vesztik.
B u d a p e s t , 2003. június 26.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
jegyző
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2003. július 01.

Dr. Mester László s.k.
polgármester
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