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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2020. november havi rendes ülésére 

  
 
 
 
Tárgy:  Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a bölcsődei gondozási 
díjakról és bölcsődében alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló rendelete megalkotása 
 
Érintett Bizottság: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
   Humánpolitikai Bizottság  
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
 
 
2021. január 01-jétől a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde megkezdi tényleges működését és fogadja 
a bölcsődei ellátásért folyamadókat, ezzel összefüggésben vált időszerűvé az egyes, a 
feladatellátáshoz kapcsolódó térítési díjak meghatározása.  
 

Az 1997. évi XXXI. törvény gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó 
alapellátás keretében biztosított, gyermekek napközbeni ellátásért fizetendő térítési díj 
szabályaira vonatkozó rendelkezéseket. A jogszabály 148.§-a lehetővé teszi, hogy a 
bölcsődékben a gondozási térítési díj is megállapításra kerüljön az étkezési térítési díjon felül. 
A fenntartó önkormányzat állapíthatja meg az intézményi térítési díjat, ami a szolgáltatási 
önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete.  

A Kistarcsai Tipegő Bölcsőde vonatkozásában, a hatályos szabályozás szerint az intézményi 
térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére 
és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozására), valamint a 
gyermekvédelmi törvény rendelkezései alapján a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. A 
kötelezett által fizetendő térítési díj összege a gondozási és személyi térítési díj összegéből áll. 

 



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. Lehetőség van arra, hogy a fenntartó az intézményi 
térítési díjat a jogszabály szerint számított és dokumentált összegnél alacsonyabb összegben 
állapítsa meg.  
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 az ellátás igénybevételét megelőzően. Mivel jelenleg a 
bölcsődei jelentkezés folyamatban van (nov.30.) szükséges a jövő évi becsült adatok alapján 
meghatározni a gondozási díj önköltségét. Ehhez az alábbi adatok meghatározása szükséges.  
 
Önköltségszámítás tényezői: 

• Önkormányzati működési költség: az Intézmény elemi költségvetésében a bölcsődei 
feladatellátás költségei 

• Állami támogatás: a tárgyévi központi költségvetési törvény szerint nyújtott támogatás 
éves összege 

• Különbözet 
• Férőhely: 48 fő 
• Osztószám: 230 
• Önköltség: működési költség osztva férőhely szám, osztva 230 gondozási nap 
• Megállapított térítési díj: az az összeg, amit a szülő/törvényes képviselő a jövedelem 

nyilatkozatok alapján megfizet 
 

TÉRÍTÉSI DÍJSZÁMÍTÁS 2021.évre vonatkozóan 
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde 
Önkormányzati tervezett működési 
költség 

84 071 e Ft 

Ebből becsült állami támogatás 58 000 e Ft 
Önkormányzat által nyújtott kiegészítés 0 Ft 
Férőhely 48 fő 
Osztószám 230 nap 
*Számított intézményi térítési díj/nap 2 362 Ft 
**önköltség/fő/nap 7615 Ft 
Megállapított maximális térítési díj/hó 45 272Ft 

 
*Számított intézményi térítési díj: önkormányzati működési költség mínusz állami 
normatíva, osztva férőhely, osztva 230 nap 
**Önköltség: önkormányzati működési költség osztva férőhely, osztva 230 nap 

 
Mivel a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde esetében nem értelmezhető a tárgyévi költségvetési 
adatokra alapozó számítás, így a jelenlegi ismeretink szerint becsült éves működési költségekre 
figyelemmel került kidolgozásra az előterjesztés. A működési költségek vonatkozásában a 
személyi jellegű juttatások 12 főre kerültek meghatározásra, a dologi kiadások között pedig 
szakmai anyagok (gyógyszer, folyóirat), tisztítószer és munkaruha költségek, számítástechnikai 
és kommunikációs költségek, közüzemi és karbantartási költségek kerültek kalkulálásra. A 
működési költség adatok és a várható állami támogatás meghatározásánál hasonló 
férőhelyszámú működő bölcsőde költségvetési adatai is figyelembe vételre kerültek.  
Mivel a 2021.évi állami támogatás pontos adatai az előterjesztés készítésekor nem ismertek, ill. 
az intézmény még nem rendelkezik jóváhagyott elemi költségvetéssel, így minden bizonnyal a 



2021.év tavaszán - felülvizsgálatot követően- korrigálhatóak a jelenleg előterjesztett személyi 
térítési díjak összegei ill. a fenntartó által biztosított kedvezmények rendszere.  
A bölcsődei gondozási díj fizetéséhez - a környező települések által alkalmazott díj-
megállapítási szabályait is figyelembe véve- javaslom, hogy az alábbi táblázat kerüljön 
meghatározásra a jövedelem szerinti fizetési kötelezettségek meghatározása érdekében.  
 
Kistarcsa Város Önkormányzata hatályos szabályozása szerint a 18. életévét be nem töltött 
gyermekre tekintettel nyújtott települési támogatás jövedelemhatára: 79.800,- Ft (Öregségi 
nyugdíj 280%-a) 
 
Kistarcsa Város Önkormányzata hatályos szabályozása szerint a Bursa Hungarica 
jövedelemhatárának feltételrendszerét javasolt alkalmazni:  
- ha a családban két szülő van: a mindenkori öregségi nyugdíj (28.500.- Ft) 390 százaléka, 
azaz 111.150.- Ft/fő; 
- egyedülálló szülő esetén: a mindenkori öregségi nyugdíj 520 százaléka, azaz 148.200.- Ft/fő 
legyen 
 
A gyermekétkeztetés mentességének határa a nettó minimálbér 130%-a, 2020.01.01-től 
139 100,-Ft/fő. 
 
A nettó átlagkereset 2020. augusztusi adatok alapján a KSH adatai szerint: 262 900 forint. 
 
 
Bölcsődei gondozásért fizetendő térítési díj 

Kistarcsai Tipegő Bölcsőde 
telephelye: Kistarcsa, Eperjesi út 1/A 

A bölcsődében jövedelemvizsgálat alapján fizetendő gondozási díj: 
 
Egy főre eső jövedelem/ Ft Napi térítési díj Havi kalkulált térítési díj 

0-79.800 750 Ft/nap 15 000 Ft 

79.801-111.150 (egyedülálló 
esetén 148.200-Ft) 

1000 Ft/nap 20 000 Ft 

111.151-tól-139.100-ig 
(egyedülálló esetén 148.201-
176.150 Ft) 

1250 Ft/nap 25 000 Ft 

139.101 Ft-tól -180 000 
(egyedülálló esetén 176.151-
217.050-ig) 

1500 Ft/nap 30 000 Ft 

180 001 Ft-tól- (egyedülálló 
esetén 217.051-tól) 

2360 Ft/nap 45 000 Ft 

 



A „Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához elnevezésű 
formanyomtatványt.” 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. melléklete tartalmazza 
Nyilatkozata hiányában illetve a jövedelemigazolások bemutatásának hiányában a fizetésre 
kötelezett a teljes intézményi térítési díjat fizeti. A szülő nyilatkozhat úgy is, hogy bevallja, 
illetve igazolja jövedelmét, ebben az esetben a bemutatott jövedelemigazolások alapján kerül 
meghatározásra a személyi térítési díj. 
Nem kell teljes havi intézményi térítési díjat fizetni a beszoktatás hónapjában, amennyiben a 
gyermek tört hónapot veszi igénybe a bölcsőde szolgáltatását, a nyári zárás időtartama alatt, 
ilyenkor is a tört hónap nyitvatartási napjaival szükséges számolni a személyi intézményi 
térítési díj megállapításánál.  
A gondozási díjat esetleges félnapos ellátás, illetve a gyermek betegségéből, vagy bármely más 
okból történő távolmaradása esetén is fizetni kell. 
 

 

 
Bölcsődei gyermekétkezésért fizetendő térítési díj 
 
 
A Gyvt. 21. §-21/C§ szabályozza az intézményi gyermekétkeztetés szabályait. 
  
Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani 
a gyermeket gondoló 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) a bölcsődében, mini bölcsődében.  
 

Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés 
keretében a nem bentlakásos intézményben 

 a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek 
részére az ellátási napokon a reggel főétkezés, a déli meleg főétkezést, valamint 
tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést kell biztosítani. 
 

A Gyvt. 151.§ alapján a gyermek étkeztetési intézményi térítési díjának alapja az élelmezés 
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.  
A közétkeztetési szolgáltatás Áfa-ja továbbra is 27%, ennek megfelelően az étkezés térítési díj 
számítási módja a napi nettó nyersanyag norma +27% Áfa. 
 
Ha az étkeztetési feladatot települési önkormányzat látja el, intézményvezető alatt a települési 
önkormányzat azon intézményének vezetőjét kell érteni, amely a gyermekétkeztetést biztosítja.  
A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető (szolgáltató) az 1997. évi 
XXXI. tv 151. §. (3) bekezdésében foglalt rendelkezések 151§. /4/ bekezdése alapján a személyi 
térítési díjat a gyermek étkeztetésre megállapított napi térítési díj általános forgalmi adóval 
növelt összegének és az igénybe vett étkezésének számának, valamint a gyermekvédelmi 
törvény 21/B. §-ában megjelölt normatív kedvezményeknek figyelembe vételével állapítja meg. 

 
 
 
 
 



Kedvezményes gyermekétkezés 
jogcímei 

Kedvezmény 
%-a 

Kedvezményre jogosultság 
igazolásának módja 

Bölcsőde, óvoda 
1. rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő 
100% Kedvezményre jogosító 

határozat másolata 
2. három- vagy többgyermekes 

család 
100% Szülő nyilatkozata 

3. tartósan beteg, vagy fogyatékos 
gyermek, illetve olyan családban 
él, ahol tartós beteg vagy 
fogyatékos gyermeket nevelnek 
(az egészséges testvér is!) 

100% három hónapnál nem régebbi, 
magasabb összegű családi 
pótlék megállapításáról szóló 
határozat, vagy kártya 
formátumú hatósági 
bizonyítvány, illetve tartós 
betegség esetén szakorvosi 
igazolás, fogyatékosság esetén a 
szakértői és rehabilitációs 
bizottság szakvéleménye 
másolata.  

4. olyan családban él, amelyben az 
egy főre jutó havi jövedelem 
összege nem haladja meg a nettó 
minimálbér 130%-át, 2020.01.01-
től 139 100,-Ft/fő Ft-ot 

100% Szülő nyilatkozata 

5. nevelésbe vett vagy utógondozói 
ellátásban részesülő 

100% Gyámhivatali határozat (A 
Gyvt. 21/B.§ (8) bek. 
értelmében a nevelőszülőnél, 
gyermekotthonban vagy más 
bentlakásos intézményben 
ideiglenes hatállyal elhelyezett 
gyermek és a tanulói 
jogviszonyban nem álló, illetve 
nem nappali rendszerű iskolai 
oktatásban részt vevő 
utógondozói ellátásban 
részesülő fiatal felnőtt nem 
jogosult ingyenes és 
kedvezményes intézményi 
gyermekétkeztetésre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A javasolt étkezési térítési díjakat az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Kistarcsai Tipegő Bölcsőde 2021.évi tervezett bruttó étkezési térítési díj 

A bölcsődei étkeztetésért fizetendő térítés díj 
nettó 540 Ft/nap, bruttó 685 Ft/nap  

reggeli  100 Ft/adag 
tízórai 85 Ft/adag 
ebéd 400 Ft/adag 
uzsonna 100 Ft/adag 

 
A fenti becsült nyersanyag norma az intézménnyel már megállapodott élelmiszer beszállítók 
árainak figyelembe vételével, élelmezésvezető által felülvizsgálva kerülnek előterjesztésre. 
 
A 328/2011. (XII.29) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 13.§-a rendelkezik az 
étkezés megrendeléséről, illetve lemondásáról az alábbiak szerint: 
Amennyiben az intézményi gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem 
veszi igénybe, a kötelezett az intézmény vezetőjénél, gyermekétkeztetést biztosítónál bejelenti: 

 a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint 
  a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek 

mikor veszi igénybe újból a gyermek étkeztetést.  
Ha az intézmény házirendje vagy az étkeztetésre vonatkozó szabályzata kedvezőbben nem 
rendelkezik, a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül az intézményi gyermekétkeztetésért 
fizetendő térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. 
Az intézményi gyermekétkezetés személyi térítési díjának előre történő megfizetése esetén, ha 
az adott hónapra fizetendő térítési díj összege kevesebb, mint a már befizetett összeg, úgy a 
többletet a következő fizetés alkalmával be kell számítani. 
Amennyiben a fizetendő személyi térítési díj összege növekszik, a befizetett és a ténylegesen 
fizetendő összeg különbözetét visszamenőleg kell megfizetni.  
A vonatkozó kormányrendelet 7. § -ában foglalt rendelkezések alapján, ha a fenntartó eltérően 
nem rendelkezik, a személyi térítési díjat gyermekétkeztetésnél legfeljebb egy havi időtartamra 
előre kell megfizetni.  
 
 
 

 
Az előterjesztés 2. számú mellékleteként ismertetésre kerül néhány környező település által 
alkalmazott gondozási és térítési díj, a tisztelt bizottsági illetve képviselő-testületi tagok 
döntéshozatalának megalapozása érdekében. 
 
 
Az előterjesztés 3. számú melléklete ismerteti a 2021.évi bölcsődei állami támogatási 
szabályozást Magyarország 2021.évi központi költségvetéséről szóló törvény hatályos 
szabályozása szerint. 
 
 
Az előterjesztésben megjelenő részletes indoklásra tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-
testületet a rendelet jóváhagyására! 
 
 
 



Rendeletalkotás! 
Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján megalkotja a bölcsődei gondozási díjakról és bölcsődében alkalmazandó étkezési 
térítési díjakról szóló ……..../2020.(..) önkormányzati rendeletét.  
 
Kistarcsa, 2020. november  

 
 
 
 

Juhász István 
polgármester 
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