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A bölcsődei ellátásról, a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló rendelet elfogadása

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A tervek szerint az Őrbottyáni Gyermeksziget Bölcsőde 2021. október-vagy november hónapban
kezdi meg tényleges működését.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 29. § alapján:
(1) A fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban:
személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról
rendeletet alkot.
(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza
a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit,
b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját
és a kérelem elbírálásának szempontjait,
c) az intézményvezető hatáskörében - külön eljárás nélkül - biztosítható ellátásokat,
d) az ellátás megszűnésének eseteit és módjait,
e) a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait.
A Gyvt. tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó alapellátás keretében biztosított, gyermekek
napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díj szabályaira vonatkozó rendelkezéseket. A Gyvt. 148. §
(2) bekezdése alapján a bölcsődében az étkezési térítési díjon felül gondozási térítési díj is
megállapítható.

Az intézményi térítési díjat (amely a gyermekétkeztetés kivételével a szolgáltatási önköltség és a
központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete) a fenntartó
önkormányzat állapítja meg a jogszabályban meghatározottak szerint.
A hatályos szabályozás alapján az intézményi térítési díjat külön kell meghatározni a gyermek
gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban
együttesen: gondozására), valamint a 151. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a
gyermekétkeztetésre vonatkozóan.
A Gyvt. 151. § (3) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az
élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
A szülő (törvényes képviselő) által fizetendő térítési díj összegét (személyi térítési díj) a gondozás
és a gyermekétkeztetés vonatkozásában – a jogszabályban meghatározott kereteket betartva – az
intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, melyről a kötelezettet írásban tájékoztatja az
ellátás igénybevételét megelőzően, legkésőbb a megállapodás megkötésekor.
Tekintettel arra, hogy a bölcsőde indulása későbbre várható, valamint a bölcsődei jelentkezések is
most vannak folyamatban, javasoljuk a jövő évi becsült adatok alapján meghatározni a gondozási
díj önköltségét.
Önköltségszámítás tényezői:
− Önkormányzati tervezett működési költség: a bölcsőde költségvetésében a bölcsődei
feladatellátás tervezett költségei, dologi kiadások, beruházások)
Tekintettel arra, hogy a bölcsőde esetében még nem értelmezhető a tárgyévi költségvetési adatokra
alapozó számítás, így a jelenlegi ismeretek szerinti becsült éves működési költségekre figyelemmel
került kidolgozásra az előterjesztés. A működési költségek esetében figyelembe vettük a személyi
jellegű juttatásokat 12 főre vetítve (bér, juttatások, járulékok), a dologi kiadásokat (tisztítószerek,
munkaruha juttatás, közüzemi és karbantartási költségek stb.), valamint hasonló férőhelyszámmal
működő bölcsőde költségvetési adatait.
− Becsült állami támogatás: a tárgyévi központi költségvetésről szóló törvény szerint nyújtott
támogatás (bértámogatás, üzemeltetési támogatás stb.) éves összege
Hasonló férőhelyszámmal működő bölcsőde költségvetési adatai is figyelembevételre kerültek.
−
−
−
−
−

Különbözet összege: Tervezett működési költség és becsült állami támogatás különbözete
Férőhely: 48 fő
Tárgyévben a gondozási napok száma: 230 nap
Önköltség számítása: Tervezett működési költség / férőhely szám / 230 gondozási nap
Intézményi térítési díj: Tervezett működési költség mínusz becsült állami támogatás /
férőhely szám / 230 gondozási nap
− Személyi térítési díj
TÉRÍTÉSI DÍJ SZÁMÍTÁS 2021.
Őrbottyáni Gyermeksziget Bölcsőde
Tervezett működési költség

52.015 e Ft

Becsült állami támogatás

22.224 e Ft

Különbözet összege

29.791 e Ft

Önkormányzat
kiegészítés

által

nyújtott 0 Ft

Férőhelyszám

48 fő

Gondozási napok száma

230 nap

Önköltség összege

4.712 Ft /fő /nap

Intézményi térítési díj

2.700 Ft / nap

Megállapított maximális térítési 56.700 Ft
díj/hó (21 gondozási napra vetítve)
Személyi térítési díj

Sávosan kerül megállapításra a mellékletben foglaltak
alapján (A személyi térítési díj - a gyermekétkeztetés
kivételével - nem haladhatja meg az intézményi térítési díj
összegét.)

Mivel a 2022. évi állami támogatás pontos adatai az előterjesztés készítése időpontjában nem
ismertek, valamint értelemszerűen a bölcsőde még nem rendelkezik jóváhagyott költségvetéssel, az
előterjesztés tárgyát képező térítési díjak 2022. tavaszán korrigálhatóak.
Tekintettel arra, hogy az intézményi térítési díj megállapítására becsült adatok alapján került sor,
valamint arra, hogy a fenntartó a bölcsődei ellátást minél szélesebb körben szeretné elérhetővé
tenni a lakosság számára, a Gyvt. 147. § (4) bekezdésével összhangban javasoljuk a gondozás
személyi térítési díjának maximumát a fentiekben hivatkozott intézményi térítési díjnál alacsonyabb
összegben meghatározni és elfogadásra javasolni.
A Gyvt. hivatkozott rendelkezése alapján:
„147. § (4) A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön
jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.”
A bölcsődevezetővel folytatott egyeztetés alapján a bölcsődei gondozás esetében a javasolt személyi
térítési díj: 1.800 Ft / nap, amely alapján a megállapított maximális térítési díj: 37.800 Ft / hó (21
gondozási napra vetítve).
A fentieket figyelembe véve a szülőt (törvényes képviselőt) terhelő fizetési kötelezettség
meghatározása érdekében az alábbi sávokat javasoljuk meghatározni.
Bölcsődei gondozásért fizetendő térítési díj
Őrbottyáni Gyermeksziget Bölcsőde
A családokat terhelő költség a család egy főre jutó havi nettó jövedelme alapján:
Egy főre eső jövedelem (Ft)

Napi térítési díj (Ft)

Havi kalkulált térítési díj (21
gondozási napra vetítve) (Ft)

0-38.475

0

0

38.476 – 57.000

600

12.600

57.001-111.150

800

16.800

111.151-142.500

1.000

21.000

142.501-176.700

1.300

27.300

176.701 felett

1.800

37.800

A Gyvt. 147. § (3) bekezdése alapján 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.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm.
rendeletben meghatározottak szerint történik a jövedelemvizsgálat, valamint az egyes
kedvezményre/ingyenességre jogosító feltételek vizsgálata.
A Gyvt. 21. § alapján a bölcsődében természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő
gyermekétkeztetést kell biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe
vett gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője, illetve az
Szt. hatálya alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmény vezetője kérelmére.
A Gyvt. 21/A. § (1) bekezdése alapján, ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik,
az intézményi gyermekétkeztetés keretében a bölcsődében bölcsődei ellátásban részesülő
gyermekek részére az ellátási napokon a reggeli főétkezést, a déli meleg főétkezést, valamint tízórai
és uzsonna formájában két kisétkezést kell biztosítani.
A Gyvt. 151. § (3) bekezdése szerint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az
élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
A közétkeztetési szolgáltatás ÁFA-ja 27 %, ennek megfelelően az étkezés térítési díjának számítási
módja a napi nettó nyersanyag norma + 27 % ÁFA.
A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a fentiekben hivatkozott napi összeg
általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint az
Gyvt. 21/B. §-ban megjelölt normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg.
A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdése alapján a bölcsődében az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen
kell biztosítani, ha:
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
b) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos
gyermeket nevelnek,
c) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
d) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege
nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási
járulékkal csökkentett összegének 130%-át (ez jelenleg 144.717,- Ft) vagy
e) nevelésbe vették.
Az önkormányzattal már szerződéses jogviszonyban álló élelmiszer beszállítókkal történt
egyeztetések alapján, az élelmezésvezető szakmai véleményét figyelembe véve a bölcsődei
gyermekétkeztetés kapcsán az alábbi étkezési térítési díjakat javasoljuk elfogadásra:
Őrbottyáni Gyermeksziget Bölcsőde
2021. évi tervezett bruttó étkezési díj
A bölcsődei étkeztetésért reggeli
100,- Ft
fizetendő térítési díj nettó tízórai
90,- Ft
540,- Ft/nap, bruttó 685,- ebéd
400,- Ft
Ft/nap
uzsonna
95,- Ft

Külső szolgáltatótól bekért árajánlat alapján bölcsődei étkezés biztosítása esetén a napi négyszeri
étkezés biztosítása bruttó 1.190,- Ft költséget jelentene, amelynek megoszlása: reggeli 220,- Ft,
tízórai 150,- Ft, ebéd 620,- Ft, uzsonna 200,- Ft.
Kedvezményes
Kedvezmény %-a
gyermekétkeztetés jogcíme
1.
rendszeres
100 %
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesül
2.
tartósan beteg vagy 100 %
fogyatékos,
vagy
olyan családban él,
amelyben
tartósan
beteg vagy fogyatékos
gyermeket nevelnek
3.

4.

5.

olyan családban él, 100 %
amelyben három vagy
több
gyermeket
nevelnek
olyan családban él, 100 %
amelyben a szülő
nyilatkozata alapján az
egy főre jutó havi
jövedelem
összege
nem haladja meg a
kötelező
legkisebb
munkabér személyi
jövedelemadóval és
társadalombiztosítási
járulékkal csökkentett
összegének 130%-át
nevelésbe vették
100 %

Kedvezményre jogosultság
igazolásának módja
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményre
való
jogosultságot
megállapító
hatósági döntés
magasabb összegű családi
pótlék megállapításáról szóló
határozat másolata, ennek
hiányában tartós betegség
esetén szakorvosi igazolás,
fogyatékosság
esetén
a
szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye
szülő (törvényes képviselő)
nyilatkozata
30 napnál nem régebbi, a
személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások és
gyermekvédelmi szakellátások
térítési
díjáról
és
az
igénylésükhöz felhasználható
bizonyítékokról
szóló
328/2011. (XII. 29.) Korm.
rendelet 5. melléklete szerinti
jövedelemnyilatkozat
a gyermek védelembe vételéről
szóló gyámhatósági határozat

Az élelmezésvezetővel folytatott egyeztetés alapján a mentes étkezést igénybe vevő gyermekek
esetében a beszállító bruttó 1.630,- Ft összegért vállalja a napi négyszeri étkezés biztosítását: ennek
a megoszlása reggeli 300,- Ft, tízórai 170,- Ft, ebéd 880,- Ft, uzsonna 280,- Ft.
A fentiekre tekintettel a jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal előkészítésre került
Őrbottyán Város Önkormányzatának rendelete a bölcsődei ellátásról, a szolgáltatás
igénybevételének feltételeiről, valamint a fizetendő térítési díjakról.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képző rendelet-tervezet
szövegét vitassa meg és fogadja el.
2. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
− Magyarország Alaptörvénye

− Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
− a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
− a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
3. KÖLTSÉGKIHATÁSOK,

ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR

MEGNEVEZÉSE

4. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Humánügyi bizottság véleménye: A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek az ülésen
elhangzott kiegészítéssel elfogadásra javasolja. A 3. § új (11) bekezdéssel egészülne ki.
Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság véleménye: A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
5. RENDELET-TERVEZET
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2021. (IX.29.) önkormányzati
rendelete a bölcsődei ellátásról, a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről, valamint a fizetendő
térítési díjakról
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A gyermekek napközbeni ellátása érdekében Őrbottyánban – önkormányzati feladatellátás
keretében – új bölcsőde indítása van folyamatban. A bölcsődei ellátás igénybevételének rendje a
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összehangban rendeleti szinten kerül szabályozásra. Az új,
korszerű bölcsőde épület átadásával 48 gyermek bölcsődei elhelyezésére nyílik lehetőség a
településen, akiknek a jelenlegi igényeket kielégítő környezetben tud megvalósulni a napközbeni
ellátása, valamint ezáltal a bölcsődés korú gyermeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő
visszatérése is biztosított.
Gazdasági, költségvetési hatás: A bölcsődei ellátás biztosításához szükséges személyi, szervezeti,
tárgyi feltételek biztosítása folytán a költségvetési kiadások növekedni fognak.
Környezeti, egészségi következményei: nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendelet elfogadásának adminisztratív terhe: az új bölcsőde esetében a bölcsődei ellátás
megszervezéséből adódó adminisztratív feladatok ellátásának biztosítása.
A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2)
bekezdése írja elő az önkormányzat számára a rendeletalkotási kötelezettséget.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Az önkormányzati rendelet alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei
biztosítottak.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
__/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete
a bölcsődei ellátásról, a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről, valamint a fizetendő
térítési díjakról
Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1. §
Általános rendelkezések
(1) Őrbottyán Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) szerinti személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében a jogszabályi rendelkezésekkel
összhangban a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátása érdekében bölcsődét működtet.
(2) A bölcsődei ellátás biztosítása az Önkormányzat által fenntartott Őrbottyáni Gyermeksziget
Bölcsőde (2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 87.) (a továbbiakban: Bölcsőde) útján történik,
melynek illetékessége, működési területe Őrbottyán város közigazgatási területére terjed ki.
(3) A bölcsőde alapellátásként ellátja a Gyvt.-ben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben meghatározott feladatokat.
(4) A rendelet hatálya – a 2. § (7) bekezdésben meghatározottak kivételével – a mindenkor hatályos
Gyvt-ben meghatározott azon személyekre terjed ki, akik Őrbottyán Város közigazgatási területén
lakóhellyel vagy érvényes tartózkodási hellyel rendelkeznek.
2. §
Bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló eljárás szabályai
(1) A bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a „Jelentkezési lap” formanyomtatvány
kitöltésével a Bölcsőde intézményvezetőjéhez (a továbbiakban: intézményvezető) vagy az általa
megbízott személyhez kell benyújtani.
(2) A bölcsődei felvételi kérelmeket az intézményvezető saját hatáskörben bírálja el.
(3) A felvételi kérelem elbírálása során – Gyvt.43. § (3) bekezdésében meghatározottakon túl – a
jogosultsági feltételek igazolása mellett előnyt élvez különösen az a gyermek
a) akit egyedülálló (élettárssal nem rendelkező hajadon, nőtlen, elvált vagy özvegy) családi állapotú
szülője nevel,
b) akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma a három főt meghaladja,
c) akinek szülője, gondozója orvosilag igazolt betegsége miatt, az ellátást biztosítani nem vagy csak
részben tudja,
d) akinek megfelelő testi, szellemi fejlődése biztosítása érdekében a bölcsődei ellátásra szükség van,

e) akit – gyámhatósági határozat alapján – gyámként kirendelt időskorú (a reá vonatkozó
nyugdíjkorhatárt elért) hozzátartozója nevel,
f) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt a gyermek ellátásáról megfelelő szinten nem
képes gondoskodni.
(4) Ha a bölcsőde létszámkerete betelt, a kérelmeket az érkezésük sorrendjében kell nyilvántartásba
venni, a nyilvántartásba vételről a kérelmezőt értesíteni kell.
(5) A bölcsődei felvételről az intézményvezető írásban értesíti a kérelmezőt.
(6) A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő, törvényes képviselő a döntés kézhezvételét követő
8 (nyolc) napon belül a Képviselő-testülethez címzett fellebbezéssel élhet.
(7) Szabad bölcsődei férőhely rendelkezésre állása esetén az intézményvezető saját hatáskörben
dönt a felvételi kérelem jóváhagyásáról, ha a kérelmező Őrbottyán Város közigazgatási területén
lakóhellyel, érvényes tartózkodási hellyel nem rendelkezik, de az 1. § (2) bekezdésében
meghatározott intézmény által nyújtott bölcsődei ellátást kívánja igénybe venni.
(8) Az ellátás megkezdésekor az intézményvezető és a szülő (törvényes képviselő) írásbeli
megállapodást köt. A megállapodás megkötésével egyidejűleg a bölcsődei ellátással kapcsolatban a
szülő (törvényes képviselő) a Gyvt. 33. §-ának rendelkezéseivel összehangban tájékoztatásban
részesül, amelynek megismerését és tudomásulvételét a megállapodás aláírásával elismeri és
nyugtázza.
(9) Az intézményvezető külön eljárás nélkül, haladéktalanul gondoskodik az intézményi ellátásról,
ha a településen működő szociális szolgálat, gyermekorvos vagy védőnő véleménye alapján a
gondoskodás hiánya a rászoruló gyermek életét, testi épségét veszélyezteti.
3. §
A bölcsődei ellátásért fizetendő térítési díjak általános szabályai
(1) A bölcsődei ellátásért (gondozásért), valamint a gyermekétkeztetésért, ha a Gyvt. vagy a rendelet
kivételt nem tesz térítési díjat kell fizetni.
(2) Az intézményi térítési díj – a gyermekétkeztetés kivételével – a szolgáltatási önköltség és a
központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.
(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy
ellátottra jutó napi összege.
(4) Az intézményi térítési díjat, a szülő (törvényes képviselő) által fizetendő térítési díjat (a
továbbiakban: személyi térítési díj), valamint a kedvezmények mértékét a jelen rendelet 1. számú
melléklete tartalmazza.
(5) A szülő (törvényes képviselő) köteles a személyi térítési díj kiszámításához szükséges, az
intézményvezető által jogszabály alapján meghatározott iratokat benyújtani.
(6) Jövedelmet igazoló iratok hiányában a szülő (törvényes képviselő) az ellátásért a teljes összegű
havi intézményi térítési díjat köteles megfizetni.
(7) Az intézményvezető a 2. § (8) bekezdésében meghatározott megállapodás megkötésekor a
szülőt (törvényes képviselőt) írásban tájékoztatja a személyi térítési díj összegéről.
(8) A bölcsődei gondozás személyi térítési díját a szülő (törvényes képviselő) az intézménnyel kötött
megállapodásban rögzített időponttól kezdődően tárgyhónap 10. napjáig köteles megfizetni az
intézmény által megjelölt számlaszámra. Félnapos időtartamú napközbeni ellátás igénybevétele
esetén, valamint a gyermek betegsége, illetve egyéb okból történő hiányzása miatt, a jogviszony
fennállása alatt a kötelezett teljes havi gondozási díj fizetésére kötelezett.
(9) A szülő (törvényes képviselő) a bölcsőde nyári és téli zárva tartása idején mentesül a gondozásért
fizetendő térítési díj megfizetése alól. Amennyiben a nyári zárva tartás tört havi időtartamban kerül
megállapításra, a gondozásért fizetendő térítési díj a tényleges gondozási napok napi térítési díja
alapján kerül megállapításra.
(10) A rendeletben meghatározott térítési díjaktól való eltérésről (csökkentés, elengedés),
amennyiben a szülő (törvényes képviselő) jövedelmi viszonyai ezt indokolttá teszik – az

intézményvezető írásbeli véleményét is tartalmazó kérelem alapján – Őrbottyán Város
Önkormányzatának polgármestere határozattal dönt.
(11) A 2. § (7) bekezdésében meghatározott esetben a szülő (törvényes képviselő) az 1. melléklet 2.
pontjában meghatározott legmagasabb összegű (maximális) térítési díj fizetésére köteles.
(12) Amennyiben a szülő (törvényes képviselő) a személyi térítési díjat vitatja, az erről szóló értesítés
kézhezvételétől számított nyolc napon belül az Önkormányzathoz fordulhat.
(13) Ingyenes ellátásban az intézményvezető javaslatával ellátott, a jogosultsági feltételek hitelt
érdemlő igazolását tartalmazó kérelemre a Gyvt. 150. § (5) bekezdése szerinti esetben részesülhet a
jogosult.
(14) A kötelezett személyi térítési díjat kizárólag az étkeztetés vonatkozásában tartozik megfizetni
a Gyvt. 150. § (6) bekezdésében meghatározott esetekben.
4. §
A bölcsődei ellátás megszűnésének esetei
(1) A bölcsődei ellátás megszűnik a Gyvt-ben meghatározott eseteken túl
a) a szülő (törvényes képviselő) kérelmére,
b) a jogosultsági feltételek megszűnésével, vagy
c) a bölcsőde házi rendjének súlyos és ismételt megszegése esetén.
(2) Az intézményvezető az ellátás megszüntetéséről, valamint az ellene tehető panaszról írásban
értesíti a szülőt (törvényes képviselőt). Egyet nem értés esetén a szülő (törvényes képviselő) az
értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az Önkormányzathoz fordulhat. Az
Önkormányzat döntésééig az ellátást biztosítani kell.
5. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2021. ___________ __. napján lép hatályba.
Őrbottyán, 2021. szeptember …..

Szabó István Ferenc
polgármester

Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

Mellékletek
1. melléklet a ___/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
Őrbottyáni Gyermeksziget Bölcsőde térítési díjai
1. Őrbottyáni Gyermeksziget Bölcsőde önköltségszámítás alapján megállapított
intézményi térítési díjai 2021. év
Önköltségszámítás tényezői:
− Önkormányzati tervezett működési költség: a bölcsőde költségvetésében a bölcsődei
feladatellátás tervezett költségei, dologi kiadások, beruházások
− Becsült állami támogatás: a tárgyévi központi költségvetésről szóló törvény szerint nyújtott
támogatás (bértámogatás, üzemeltetési támogatás stb.) éves összege
− Különbözet összege: Tervezett működési költség és becsült állami támogatás különbözete
− Férőhelyszám: 48 fő
− Gondozási napok száma / év: 230 nap
− Önköltség számítása: Tervezett működési költség / férőhely szám / 230 gondozási nap
− Számított intézményi térítési díj: Tervezett működési költség mínusz becsült állami
támogatás / férőhely szám / 230 gondozási nap
− Személyi térítési díj
TÉRÍTÉSI DÍJ SZÁMÍTÁS 2021.
Őrbottyáni Gyermeksziget Bölcsőde
Tervezett
(eFt/év)

működési

költség 52.015 e Ft

Becsült állami támogatás (eFt/év)

22.224 e Ft

Különbözet összege (eFt/év)

29.791 e Ft

Férőhelyszám (fő)

48 fő

Gondozási napok száma / év

230 nap

Önköltség összege (Ft/fő/nap)

4.712 Ft /fő /nap

Számított intézményi térítési díj

2.700 Ft / nap

Személyi térítési díj

Sávosan kerül megállapításra az 1. melléklet 2. pontjában
foglaltak szerint (a gondozás személyi térítési díjának
maximumát a fenntartó a számított intézményi térítési
díjnál alacsonyabb összegben határozza meg).

Az intézményi térítési díjak megállapítása a kerekítési szabályok figyelembevételével történik.

2. Őrbottyáni Gyermeksziget Bölcsődében alkalmazandó gondozási díjak 2021. év
Bölcsődei gondozásért fizetendő térítési díj
A családokat terhelő költség a család egy főre jutó havi nettó jövedelme alapján:
Egy főre eső jövedelem (Ft)

Napi térítési díj (Ft)

Havi kalkulált térítési díj (21
gondozási napra vetítve) (Ft)

0-38.475

0

0

38.476 – 57.000

600

12.600

57.001-111.150

800

16.800

111.151-142.500

1.000

21.000

142.501-176.700

1.300

27.300

176.701
felett
vagy 1.800
jövedelemigazolás benyújtása
nélkül

37.800

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 150. § (3)
bekezdésének b) pontja alapján a személyi térítési díj összege igénybe vevőnként nem haladhatja
meg a gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem
b) 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 gyermek
ba) nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben -, 25%-át,
bb) ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben részesül -, 20%-át.
3. Őrbottyáni Gyermeksziget Bölcsőde gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai 2021.
Őrbottyáni Gyermeksziget Bölcsőde
2021. étkezési térítési díj
A bölcsődei étkeztetésért reggeli
100,- Ft
fizetendő intézményi térítési tízórai
90,- Ft
díj bruttó 685,- Ft/nap
ebéd
400,- Ft
uzsonna
95,- Ft
Kedvezményes
Kedvezmény %-a
gyermekétkeztetés jogcíme
1.
rendszeres
100 %
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesül
2.
tartósan beteg vagy 100 %
fogyatékos,
vagy
olyan családban él,
amelyben
tartósan
beteg vagy fogyatékos
gyermeket nevelnek

Kedvezményre jogosultság
igazolásának módja
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményre
való
jogosultságot
megállapító
hatósági döntés
magasabb összegű családi
pótlék megállapításáról szóló
határozat másolata, ennek
hiányában tartós betegség
esetén szakorvosi igazolás,
fogyatékosság
esetén
a

3.

4.

5.

olyan családban él, 100 %
amelyben három vagy
több
gyermeket
nevelnek
olyan családban él, 100 %
amelyben a szülő
nyilatkozata alapján az
egy főre jutó havi
jövedelem
összege
nem haladja meg a
kötelező
legkisebb
munkabér személyi
jövedelemadóval és
társadalombiztosítási
járulékkal csökkentett
összegének 130%-át
nevelésbe vették
100 %

szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye
szülő (törvényes képviselő)
nyilatkozata
30 napnál nem régebbi, a
személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások és
gyermekvédelmi szakellátások
térítési
díjáról
és
az
igénylésükhöz felhasználható
bizonyítékokról
szóló
328/2011. (XII. 29.) Korm.
rendelet 5. melléklete szerinti
jövedelemnyilatkozat
a gyermek védelembe vételéről
szóló gyámhatósági határozat

Részletes indokolás
1. §
A rendelet 1. §-a tartalmazza a rendelet célját és a rendelet hatályára (területi, tárgyi, személyi)
vonatkozó rendelkezéseket.
2. §
A rendelet 2. §-a tartalmazza a bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló eljárás részletes szabályait.
3. §
A rendelet 3. §-a határozza meg a bölcsődei ellátásért fizetendő térítési díjak, kedvezmények
igénybevételének általános szabályait.
4. §
A rendelet 4. §-a a bölcsődei ellátás megszűnésének eseteit szabályozza.
5. §
A rendelet 5. §-a tartalmazza a záró (hatályba léptető) rendelkezéseket.

Őrbottyán, 2021. szeptember 24.
előterjesztő:

_____________________________
Szabó István Ferenc
polgármester

az előterjesztést készítette:

____________________________
Oláh Barbara
bölcsődevezető

_____________________________
dr. Ipacs Anikó

Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:
_____________________________
Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

