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Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!
Kismaros Község Képviselő-testülete 66/2018. (IX.06.) önkormányzati határozatában új bölcsőde
létrehozására irányuló pályázat benyújtásáról döntött, mellyel vállalta az új bölcsőde intézmény
fenntartását is. A pozitív pályázati elbírálást követően, a közbeszerzési eljárások lefolytatásával kezdetét vette a 42 férőhelyes bölcsődei építkezés, és az eszközbeszerzés is. Az új intézmény várhatóan
2022. szeptember 1. napjától fogadja a gyermekeket.
1. Általános információk
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 94. § (3a) bekezdése szerint, ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt
gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település - jogszabályban meghatározottak szerint
megállapított - 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles
gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a 42. § (2) bekezdése szerinti bölcsődei ellátást
nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy
ellátási szerződés útján.
1. sz. táblázat
Korcsoportok megoszlása korosztályonként1
Korosztály

Lányok

Fiúk

Összesen

0-2 éves korig

42 fő

40 fő

82 fő

3-5 éves korig

31 fő

45 fő

76 fő

6-14 éves korig

135 fő

150 fő

285 fő

15-18 éves korig

41 fő

64 fő

105 fő

249 fő

299 fő

548 fő

Összesen

A bölcsődei ellátást a Gyvt. és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.
(IV.30.) NM rendelet (a továbbiakban NM rendelet) az alábbiak szerint szabályozza:

1

-

A bölcsődei ellátás keretében - ha e törvény kivételt nem tesz - a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani.

-

Bölcsődei ellátást biztosíthat a bölcsőde, a mini bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde (csak az első ellátási formát részletezzük, hiszen a pályázat megvalósításával
három 12 fős bölcsődei csoport beindítására kaptunk lehetőséget).

-

Bölcsődei ellátás keretében sajátos nevelési igényű gyermek nevelése és gondozása is végezhető.

-

A bölcsődei ellátás keretében az alapellátáson túl - szolgáltatásként - speciális tanácsadás,
időszakos gyermekfelügyelet, gyermekhotel működtetése vagy más gyermeknevelést segítő
szolgáltatás is biztosítható.

2021. évi adatok alapján
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-

A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart.

-

A bölcsődei ellátás finanszírozása három lábon áll, a központi költségvetés által biztosított
támogatásból, a szolgáltatást igénybe vevő szülők által fizetett személyi térítési díjból, valamint az önkormányzati hozzájárulásból.
2. Állami normatíva

Az Önkormányzat által létrehozandó bölcsőde várható költségvetési támogatása (az előterjesztés
1. sz. melléklete alapján számolva):
a.) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása egy 14 fős bölcsődei csoport esetén:
1 fő kisgyermekgondozó (felsőfokú végzettségű):
1 fő kisgyermekgondozó (középfokú végzettségű):
1 fő dajka (középfokú végzettségű):
Összesen várható bértámogatás egy csoport esetén:
Összesen várható bértámogatás kettő csoport esetén:
Összesen várható bértámogatás három csoport esetén:

5.100.000 Ft/év
4.260.000 Ft/év
4.260.000 Ft/év
13.620.000 Ft/év
27.240.000 Ft/év
40.860.000 Ft/év

b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás
A támogatás megállapításának alapja az összes, bölcsőde fenntartással kapcsolatos kiadás, csökkentve a bértámogatás összegével és a gondozási díjak összegével.
c.) Egyházi és nemzetiségi kiegészítő normatíva
Az egyházi és nemzetiségi kiegészítő normatíva összege a bértámogatás 68,5%-a (részletes tájékoztató az egyházi és nemzetiségi normatívákról az előterjesztés 2. sz. mellékletében található).
Összesen várható kiegészítő támogatás egy csoport esetén:
Összesen várható kiegészítő támogatás kettő csoport esetén:
Összesen várható kiegészítő támogatás három csoport esetén:

9.329.700 Ft/év
18.659.400 Ft/év
27.989.100 Ft/év

3. Térítési díjak
A Gyvt. 146. § (1) bekezdése szerint, ha e törvény másként nem rendelkezik a gyermekek napközbeni ellátásáért térítési díjat kell fizetni. A fenntartó állapítja meg az ellátások intézményi térítési
díját, amelyet a bölcsőde tekintetében külön meg kell határozni a gyermek gondozására, valamint a
gyermekétkeztetésre.
Gyvt. 146. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek átmeneti
gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében
biztosított utógondozói ellátásért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
(2) Az e törvényben meghatározottak szerint a térítési díjat
a) az ellátást igénybe vevő nagykorú jogosult,
b) az ellátást igénybe vevő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő,
c) az ellátást igénybe vevő gondnokolt esetében a törvényes képviselő
(az a)-c) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett) az intézménynek fizeti meg.
Amennyiben a fenntartó úgy dönt, hogy a gondozásért nem kér térítési díjat, abban az esetben is ki
kell számolnia a gondozásra is a térítési díjat. A fenntartó a kiszámított intézményi díjat alacsonyabb
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összegben is meghatározhatja. Ha a fenntartó nem kíván térítési díjat szedni a gondozásért, akkor
– a rendeletben – az intézményi térítési díjat nullában kell meghatároznia a gondozás esetében.
A térítési díjakra önkormányzatok által alkalmazott mértékére vonatkozóan az előterjesztésem 3.
sz. mellékletében találhatók információk.
4. Várható kiadások
A pályázatban 7 fő alkalmazott felvételét vállaltuk, tehát ennyi új munkahely létrehozását. Egy csoport működéséhez 2 fő kisgyermeknevelő és 1 fő bölcsődei dajka szükséges. Ez azt jelenti, hogy
egy csoport működése esetén 3 fő, kettő csoport működése esetén 6 fő, három csoport működése
esetén pedig 9 fő felvétele szükséges, továbbá minimálisan számolnunk kell 1 fő takarítónő és 1 fő
konyhai alkalmazott bérével. A pályázatban vállalt cél eléréséhez javaslom a három csoporttal való
indulást.
A személyi juttatások összegét rengeteg tényező befolyásolja:
- a felvett alkalmazott közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje;
- a pótlékokra való jogosultsága;
- a garantált bérminimum;
- a bölcsődei alkalmazottak besorolása;
- stb.
Ha azt feltételezzük, hogy a felsőfokú kisgyermeknevelők átlagosan bruttó 400.000 Ft-ot, a középfokú kisgyermeknevelők átlagosan bruttó 370.000 Ft-ot, a bölcsődei dajkák átlagosan bruttó
290.000 Ft-ot a takarítónő és a konyhai alkalmazott pedig 260.000,-Ft-ot fognak keresni az új bölcsődében, akkor a bérköltségek (amely már a szociális hozzájárulási adót is tartalmazza) a következőképpen alakulnának:
1 fő kisgyermekgondozó (felsőfokú végzettségű):
1 fő kisgyermekgondozó (középfokú végzettségű):
1 fő dajka (középfokú végzettségű):
1 fő konyhai alkalmazott
1 fő takarítónő
Összesen várható bérköltség egy csoport esetén:
Összesen várható bérköltség kettő csoport esetén:
Összesen várható bérköltség három csoport esetén:

5.424.000 Ft/év
5.017.200 Ft/év
3.932.400 Ft/év
3.525.600 Ft/év
3.525.600 Ft/év
21.424.800 Ft/év
35.798.400Ft/év
50.172.000Ft/év

Az illetményen, pótlékokon és ezek járulékain felül a további személyi juttatások felmerülésére lehet
még számítani:
3 fő közlekedési költségtérítés
3 fő béren kívüli juttatások
Jubileumi jutalmak
Összesen várható egyéb személyi juttatások egy csoport esetén:
Összesen várható egyéb személyi juttatások kettő csoport esetén:
Összesen várható egyéb személyi juttatások három csoport esetén:

200.000 Ft/év
460.800 Ft/év
660.800 Ft/év
1.321.600 Ft/év
1.982.400 Ft/év

Dologi kiadások tekintetében csak becsülni tudunk. Ha azt vesszük, hogy a Kis Morgó Óvoda
dologi kiadásai 6 csoport esetében 2022. évben 7.413.504 Ft összegű, akkor a Bölcsődére csoportonként lehet számolni 1.300.000 Ft dologi kiadással. Ebben az esetben a dologi kiadások a következőképpen alakulnak:
Összesen várható dologi kiadás egy csoport esetén:
Összesen várható dologi kiadás kettő csoport esetén:
Összesen várható dologi kiadás három csoport esetén:
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A felhalmozási kiadások terén csoportonként 500.000 Ft-tal számolva a következőképpen alakulnak a kiadások:
Összesen várható felhalmozási kiadás egy csoport esetén:
Összesen várható felhalmozási kiadás kettő csoport esetén:
Összesen várható felhalmozási kiadás három csoport esetén:

500.000 Ft/év
1.000.000 Ft/év
1.500.000 Ft/év

5. Várható bevételek és kiadások
Megnevezés

Önkormányzati Bölcsőde
1 csoport
2 csoport
3 csoport

Bértámogatás

13 620 000 Ft

27 240 000 Ft

40 860 000 Ft

Üzemeltetési támogatás*

10.265.600 Ft

13.480.000 Ft

16.694.400 Ft

Kiegészítő támogatás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Térítési díjak

0 Ft

0 Ft

0 Ft

BEVÉTELEK

23.885.600Ft

40.720.000Ft

57.554.400Ft

Személyi juttatások

21.424.800 Ft

35.798.400 Ft

50.172.000 Ft

660 800 Ft

1 321 600 Ft

1 982 400 Ft

1 300 000 Ft

2 600 000 Ft

3 900 000 Ft

500 000 Ft

1 000 000 Ft

1 500 000 Ft

23.885.600Ft

40.720.000Ft

57.554.400Ft

0 Ft

0 Ft

Egyéb személyi juttatások
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások
KIADÁSOK
Eredmény

0

Ft

* Feltételezve, hogy a 2022. évi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény alapján
az önkormányzat a jelen előterjesztés 1.
számú mellékletében meghatározottak
szerint a támogatás 100%-ra jogosult
Megnevezés
Bértámogatás

Egyházi/Nemzetiségi Bölcsőde
1 csoport
2 csoport
3 csoport
13 620 000 Ft

27 240 000 Ft

40 860 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

9 329 700 Ft

18 659 400 Ft

27 989 100 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

BEVÉTELEK

22 949 700 Ft

45 899 400 Ft

68 849 100 Ft

Személyi juttatások

21.424.800 Ft

35.798.400 Ft

50.172.000 Ft

660 800 Ft

1 321 600 Ft

1 982 400 Ft

1 300 000 Ft

2 600 000 Ft

3 900 000 Ft

500 000 Ft

1 000 000 Ft

1 500 000 Ft

Üzemeltetési támogatás
Kiegészítő támogatás
Térítési díjak

Egyéb személyi juttatások
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások
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23.885.600Ft

40.720.000Ft

57.554.400Ft

-935.900 Ft

5.179.400 Ft

11.294.700 Ft
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6. Alapellátáson túli feladatok
A bölcsődei alapellátásról és az alapellátáson túli szolgáltatásokról a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 42. §-a az alábbiak
szerint rendelkezik:
A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény.
A bölcsőde végezheti a fogyatékos gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelését és
gondozását is. Ennek külön rendeletben meghatározott további feltételei vannak, illetve befolyásolja a csoportlétszámot.
A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel, gyermekhotel működtetésével vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal segítheti a
családokat.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 44. §-a értelmében, ha a bölcsőde alapfeladatát nem veszélyezteti, a bölcsőde térítési díj ellenében külön szolgáltatásként
a) játszócsoportot,
b) időszakos gyermekfelügyeletet,
c) gyermekhotelt,
d) egyéb, gyermeknevelést segítő szolgáltatást (pl. gyermeknevelési tanácsadást, játék-, eszközkölcsönzést) működtethet, illetve otthoni gyermekgondozást biztosíthat. A bölcsőde által
biztosított külön szolgáltatásokat a gyermek 6. életévének betöltéséig lehet igénybe venni.
A játszócsoportban szakképzett gondozónő segítségével gyermekfelügyelet vagy a gyermek és a
szülő (gondozó) együttes játéklehetősége biztosítható.
Az időszakos gyermekfelügyelet keretében a gyermek számára a szülő (gondozó) által igényelt alkalommal és időtartamban bölcsődei ellátás nyújtható az e célra létrehozott játszócsoportban vagy
a normál bölcsődei csoport üres férőhelyein.
A gyermekhotel olyan gyermek részére nyújt 24 órás folyamatos ellátást, akiről szülője (gondozója)
elfoglaltsága miatt átmeneti ideig nem tud gondoskodni. Az ellátás hétvégén és ünnepnapon is biztosítható, időtartama azonban egy alkalommal a 15 napot nem haladhatja meg.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjairól és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII.29.) Korm.
rendelet 11. § (4) bekezdése értelmében a bölcsőde alapellátáson túli gyermeknevelést segítő szolgáltatásáért (speciális tanácsadás, időszakos gyermekfelügyelet, gyermekhotel stb.) legfeljebb a szolgáltatás önköltségét meg nem haladó mértékű térítés kérhető.
Az intézményvezető javaslata szerint a későbbiekben a bölcsőde az alapellátáson túl térítési díj ellenében időszakos gyermekfelügyeletet, játszócsoportot, térítésmentesen gyermeknevelési, étkezési
tanácsadást láthatna el. Az időszakos gyermekfelügyelet és a játszócsoport térítési díja várhatóan
500 Ft/óra lenne, plusz az étkezés.
Az alapellátáson túli feladatok meghatározása szükséges az alapító okirat elkészítése, valamint az
egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása szempontjából.
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7. Képviselő-testület döntései
A bölcsőde működésével összefüggésben a képviselő-testületnek az alábbi kérdésekben kell döntenie, illetve a bölcsőde megnyitásához az alábbi feladatok ellátása szükséges:
1)
2)
3)
4)

Döntenie kell, hogy milyen szervezeti formában látja el a bölcsődei tevékenységet;
Dönteni kell a bölcsőde elnevezéséről;
Dönteni kell a bölcsőde férőhelyszámáról (pályázatban vállalt: 42 fő);
Dönteni kell a térítési díjról, illetve arról, hogy kér-e az önkormányzat térítési díjat a gondozásért;
5) Dönteni kell arról, hogy lásson-e el alapellátáson túli feladatokat a bölcsőde, ha igen, akkor
melyek legyenek azok;
6) El kell készíteni az alapító okiratot;
7) El kell készíteni a szakmai programot és a szervezeti és működési szabályzatot;
8) Meg kell határozni – a jogszabályi előírás figyelembe vételével – a gondozónők és egyéb
dolgozók számát, ki kell írni a pályázatokat, be kell tölteni a munkaköröket;
9) Be kell nyújtani a használatbavételi engedély iránti kérelmet (épület);
10) Be kell nyújtani a működési engedély iránti kérelmet (tevékenység);
11) El kell készíteni a rendeleti szabályozást.
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DÖNTÉSI JAVASLAT (BIZOTTSÁG)
Határozati javaslat
A PÜTB .../2022. (...) sz. határozata
a bölcsőde üzemeltetésére vonatkozóan
Kismaros Község Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága a kismarosi bölcsőde üzemeltetésére vonatkozóan a Képviselő-testület számára a következőket javasolja:
a) a bölcsődei tevékenység a Kismarosi Kis Morgó Óvoda és Bölcsőde intézmény által legyen
ellátva 2022. szeptember 1-jétől.
b) a bölcsődei gondozási térítési díj mértékére ….. Ft/fő/nap díjat javasol bevezetni.
c) az alapellátási feladatokon túl a következő feladatok ellátását javasolja: (…)
Felelős: polgármester
Határidő: 2022.04.30.
DÖNTÉSI JAVASLAT (KÉPVISELŐ-TESTÜLET)
Határozati javaslat
A Képviselő-testület .../2022. (...) sz. határozata
a bölcsőde üzemeltetésére vonatkozóan
Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bölcsőde üzemeltetésére vonatkozóan
a következő döntéseket hozza:
a) a bölcsődei tevékenység a Kismarosi Kis Morgó Óvoda és Bölcsőde intézmény által legyen
ellátva 2022. szeptember 1-jétől.
b) a bölcsődei gondozási térítési díj mértékére ….. Ft/fő/nap díj legyen.
c) az alapellátási feladatokon túl a következő feladatok ellátásának előkészítését kéri: (…).
Egyben felkéri a jegyzőt a szükséges dokumentumok előkészítésére (alapító okirat módosítás, rendeletek módosítása, szakmai program, szervezeti és működési szabályzat, munkakörök betöltésére
a pályázatok kiírása, használatbavételi engedély és működési engedély beszerzése).
Felelős: polgármester
Határidő: 2022.04.30.
Kismaros, 2022. április 5.

Neubauer Rudolf
polgármester
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1. sz. melléklet
Tájékoztató a bölcsőde költségvetési támogatásának számításáról
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. mellékletének I. pontja:
137 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
138 1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás
139 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 5.100.000
forint/számított létszám
140 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 4.260.000 forint/számított létszám
141 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. mellékletének II. pontja:
41. 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím
41.1. Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott bölcsődék, mini bölcsődék kiadásaihoz.
41.2. Az ellátottak száma a tárgyév január 31-én beíratott gyermekek száma, vagy a bölcsőde, mini
bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 80%-a közül a kedvezőbb. Amennyiben a bölcsőde, mini bölcsőde nem egész évben működik, a férőhelyszámot a működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan kell megállapítani. Amennyiben tárgyév január 31-én és tárgyév november 30-án a beíratott gyermekek
száma egyaránt nem éri el az engedélyezett férőhelyszám legalább 50%-át, úgy a támogatással figyelembe vehető ellátottak száma a bölcsőde, mini bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő
férőhelyszám 50%-a.
41.2.1. A beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermekek létszáma egyetlen alkalommal és összesen sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszámot.
A bölcsődei, mini bölcsődei csoportlétszám legfeljebb a bölcsődei nevelési év végéig túlléphető, ha
a bölcsődei nevelési év közben állapítják meg a gyermek sajátos nevelési igényét, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosultságát, vagy a gyermek felvételére veszélyeztetettsége miatt kerül sor.
41.2.2. A bölcsődébe, mini bölcsődébe beíratottnak az a gyermek minősül, akit az intézménybe
felvettek, beírattak és megjelenik a napi nyilvántartási rendszerben.
41.2.3. A nevelés nélküli munkanapon, valamint a nyári zárvatartás idején az ügyeletet biztosító
intézményben kell jelenteni az áthelyezett, beíratott gyermeket. Az ügyeletet biztosító intézményben a gyermekek létszáma egyetlen napon sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 120%-át.
41.2.4. A sajátos nevelési igényű, valamint a korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermekeket az
ellátottak számában két főként kell figyelembe venni.
41.3. A támogatás felhasználásával kapcsolatos szabályok:
41.3.1. A támogatás kizárólag a támogatással érintett intézmények működési és felhalmozási kiadására fordítható, azzal, hogy az 1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás jogcím, az 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása jogcím, az 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák,
középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása jogcím és az 1.3.3.2.
Bölcsődei üzemeltetési támogatás jogcím szerinti támogatások egymás között átcsoportosíthatók.
41.3.2. A támogatás szempontjából kizárólag a „Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása” kormányzati funkción elszámolt kiadás vehető figyelembe.
42. 1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás jogcím
42.1. A központi költségvetés a Kjt., valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
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végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.), továbbá
egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a
bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők, szaktanácsadók és bölcsődei dajkák (a továbbiakban együtt: szakmai dolgozók) béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A szakmai dolgozók
körébe tartozik a szakmai feladatokat ellátó bölcsődevezető, intézményvezető is. A bértámogatás
szolgál a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.
42.2. A szakmai dolgozók számított létszámának meghatározása
42.2.1. mini bölcsődében:
MBsz = [Le / 7, lefelé kerekítve 0 tizedesre) *2,5 fő] + {ha [Le - (Le / 7, lefelé kerekítve 0 tizedesre)
* 7] >=3, akkor 2,5 fő, ha értéke 0-nál nagyobb és 3-nál kisebb, akkor 1,5 fő}
ahol:
MBsz = mini bölcsődében a szakmai dolgozók számított létszáma,
Le = a bölcsődei ellátottak 41.2. pont szerinti elismert létszáma.
42.2.2. bölcsődében:
BBsz = [Le / 12 *2, de legalább 2 fő kisgyermeknevelő] + Le / 24, de legalább 1 fő bölcsődei
dajka] + [Let* 2 fő kisgyermeknevelő] + egyesített bölcsőde, bölcsődei igazgatóság esetén 1 fő
szaktanácsadó + egycsoportos bölcsőde esetén 1 fő helyettesítő
ahol:
BBsz = bölcsődében a szakmai dolgozók számított létszáma,
Le = a bölcsődei ellátottak 41.2. pont szerinti elismert létszáma,
Let = azon telephelyek száma, ahol a bölcsődei ellátottak 41.2. pont szerinti elismert létszáma meghaladja a 60 főt.
42.3. Amennyiben a mini bölcsődében az ellátottak száma meghaladja a 16 főt, úgy a szakmai dolgozók számított létszámát a bölcsődére irányadó képlet szerint kell meghatározni. Amennyiben a
mini bölcsődének több településen van telephelye, úgy a szakmai dolgozók számított létszámát a
bölcsődére irányadó képlet szerint abban az esetben kell meghatározni, ha az ellátottak telephellyel
érintett településekre jutó átlagos száma a 16 főt meghaladja.
42.4. A támogatás igénylése szempontjából a szakmai dolgozók finanszírozott létszáma a 42.2. pont
szerinti képlet alapján meghatározott létszám, de legfeljebb a 2022. évben a ténylegesen foglalkoztatott szakmai dolgozók - teljes munkaidőre átszámított - átlagos száma, egy tizedesre kerekítve,
azaz:
Bfk + Bff <= MBsz vagy BBsz
ahol:
Bfk = a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű bölcsődei
kisgyermeknevelők, szaktanácsadók száma, egy tizedesre kerekítve,
Bff = a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők,
szaktanácsadók száma, egy tizedesre kerekítve,
42.5. A szakmai dolgozók finanszírozott létszámra jutó bértámogatás meghatározása:
Tf = Bfk * BTk + Bff * BTf
ahol:
Tf = a szakmai dolgozók finanszírozás szempontjából elismert létszámának átlagbéralapú támogatása,
BTk = 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása jogcím szerinti fajlagos összeg,
BTf = 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása jogcím
szerinti fajlagos összeg.
42.6. A támogatás felhasználható a 2021. december havi bérek 2022. januárjában történő kifizetésére is.
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43. 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás jogcím
22.2. A támogatás számított összegét a
a) 30%-a a Gyvt. 20/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti pénzbeli támogatásban részesülők 2020. augusztus és 2020. november havi együttes létszámadataiból számított átlaga,
b) 30%-a a Szoctv. 33. § (1) bekezdése szerinti aktív korúak ellátásában részesülők 2020. évi átlagos
száma,
c) 10%-a a 18-59 éves korcsoportba tartozó, személyi jövedelemadót nem fizetők számának a 2020.
évi adóbevallások összesítése alapján számított 18-59 éves korcsoporton belüli lakosságszámon belüli
részaránya,
d) 30%-a a településen élő 60 év feletti lakosoknak az állandó lakosokon belüli részaránya elismert
mértéke szerint kell meghatározni.
22.3. A támogatás számított összege esetében a támogatási mérték számításakor alkalmazandó paramétertábla:
A

B

C

D

Kategóriák az önkormányzat egy lakosra jutó iparűzési Támogatási
adóerő-képessége szerint (forint)
(%)

mérték

alsó határ

felső határ

maximuma

minimuma

1

18 000

100

95

18 001

24 000

95

60

24 001

32 000

60

30

32 001

35 000

30

10

22.4. A támogatás számított összege esetében alkalmazandó támogatási mérték az egy lakosra jutó
iparűzési adóerő-képesség növekedésével arányosan csökken, és az alábbi képlet alapján határozható meg:
TM = C + (AE - A)/(B - A) * (D - C)
ahol:
TM = támogatási mérték,
AE = az önkormányzat egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képessége, ami alapján a támogatás mértékének számításakor alkalmazandó paramétertábla megfelelő sora alkalmazandó,
A-D = a támogatás mértékének számításakor alkalmazandó 22.3. pont szerinti paramétertábla oszlopai szerinti érték.
22.5. A támogatás meghatározása a támogatás számított összegét figyelembe véve az alábbi képlet
szerint történik:
T = ha SZT < [SZT + ha (SZF2021>0; akkor K2020*1,6, egyébként K2020)]/2, akkor SZT, egyébként [SZT
+ ha (SZF2021>0; akkor K2020*1,6, egyébként K2020)]/2
ahol:
T = támogatás,
SZT = támogatás számított összege,
SZF2021 = a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: 2021. évi költségvetési törvény) 2. melléklet 1.4. pontja alapján visszamutatott, az önkormányzatot a 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím, 1.3.3. Bölcsőde,
mini bölcsőde támogatása jogcím, 1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális
szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása jogcím és 1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímen megillető támogatás együttes összege,
K2020 = az önkormányzat által a 2020. évi költségvetési beszámolóban a „Lakóingatlan szociális célú
bérbeadása, üzemeltetése”, a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások”, „Egyéb szociális
pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” kormányzati funkciókon teljesített költségvetési
kiadások csökkentve az önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások és az ellátottak
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pénzbeli juttatásai rovatok összegével, továbbá a „Támogatási célú finanszírozási műveletek” kivételével valamennyi kormányzati funkción az ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton teljesített kiadások
együttes összege.

43.1. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított bölcsődei, mini bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a személyi térítési díjból
származó elvárt bevételek figyelembevételével.
43.2. Az üzemeltetési támogatás összege nem haladhatja meg a bölcsődei, mini bölcsődei feladatellátás teljes éves kiadásának a gondozási díjakból származó bevétellel és az 1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás jogcím szerinti támogatással csökkentett összegét. Az ezzel kapcsolatos önkormányzati
adatszolgáltatást a Kincstár ellenőrzi.
43.3. A bölcsődei üzemeltetési támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás tartalmát az
államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutató rögzíti, amelyet az elszámolás során is figyelembe kell venni.
43.4. A bölcsődei üzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről - az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy
lakosra jutó iparűzési adóerő-képességét is figyelembe véve - az államháztartásért felelős miniszter
2021. december 15-éig dönt. Az önkormányzatok által az 1.6. pont szerinti tájékoztató és értesítő
alapján kezdeményezett évközi előirányzatmódosítások alapján az államháztartásért felelős miniszter a döntését módosíthatja.
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2. sz. melléklet
Tájékoztató a bölcsőde egyházi/nemzetiségi költségvetési támogatásának számításáról
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 43. §
(1) Az Országgyűlés a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt,
szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi
önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság, és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, az Szja tv. hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó) részére támogatást állapít meg a következők szerint:
a) a támogatás a nem állami szociális fenntartót a települési önkormányzatok 2. melléklet
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.4.1. Szociális segítés jogcímmel, 1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.5. Falugondnoki
vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen jogcímmel, 1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.6.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.7.1.
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.7.3.
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló
feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.8.1. Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló
feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.8.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali
intézményben ellátottak - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.9.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás
jogcímmel, 1.3.2.10.1. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás
jogcímmel, 1.3.2.10.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott
szenvedélybetegek - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi
ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény jogcímmel,
1.3.2.12.1 Családi bölcsőde - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.12.3 Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet jogcímmel,
1.3.2.13.1. Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.13.2. Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.13.3.
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.13.4. Hajléktalanok
éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.13.9. Kizárólag
lakhatási szolgáltatás jogcímmel, 1.3.2.14. Támogató szolgáltatás jogcímmel, 1.3.2.15. Közösségi ellátások jogcímmel, 1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás jogcímmel, 1.4.1.1. Intézményi
gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcímmel, valamint a bölcsődei, mini bölcsődei ellátás
tekintetében az 1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógusok szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcímmel azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett illeti meg,
b) - a hajléktalanok átmeneti intézményei kivételével - a nem állami szociális fenntartó, ha a
Szoctv. 57. § (2) bekezdése, valamint a Gyvt. 15. § (2) bekezdés c) pontja és (3) bekezdés a),
illetve b) pontja szerinti feladatot lát el, a 9. melléklet 1. A nem állami szociális fenntartó
részére központi költségvetésből biztosított támogatás jogcím szerinti támogatásra jogosult,
c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot
ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó gazdasági társaságot - ide nem értve a nonprofit
gazdasági társaságot - és egyéni vállalkozót az a) és b) pont szerinti támogatás 30%-ának
megfelelő támogatás illeti meg,
d) a nem állami szociális fenntartó a 9. melléklet 2. Szociális ágazati összevont pótlék és
egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím, 3. A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek ingyenes étkeztetése jogcím, 4. A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, az
utcai szociális munka, a krízisközpont, a félutas ház és a titkos menedékház fenntartóját megillető költségvetési támogatás jogcím, valamint 5. Biztos Kezdet Gyerekházak jogcím szerinti
támogatásra jogosult.
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(2) A bevett egyházat és annak belső egyházi jogi személyét az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény szerinti kiegészítő támogatás illeti meg a Szoctv. 4. §
(1) bekezdés m) pont mb) alpontja, illetve a Gyvt. 5. § s) pont sb) alpontja szerinti fenntartóként,
ha szociális, gyermekjóléti, vagy gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt tart fenn. E kiegészítő támogatás mértéke
a) - a b) pontban foglaltak kivételével - az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás 68,5%-a,
b) a 2. melléklet 1.3.2.14. Támogató szolgáltatás és 1.3.2.15. Közösségi ellátások jogcímek
szerinti szolgáltatások után a fenntartó által ezen szolgáltatásokra tekintettel igénybe vett támogatás 13%-a.
(3) A nem állami szociális fenntartó az (1) bekezdés alapján megállapított támogatás teljes összegét
a folyósítást követő 15 napon belül köteles annak az intézménynek átadni, amelyre tekintettel a
támogatás megállapítására sor került.
(4) Az egyházi jogi személy a (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatást köteles elkülönítetten nyilvántartani és a támogatás teljes összegét a humánszolgáltatást ellátó intézményei, illetve azok humánszolgáltatásai támogatására fordítani.
(5) Az (1) bekezdés szerinti támogatás és a (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás elszámolása
a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet terhére, illetve javára történik.
(6) A Gyvt. 44. §-a szerinti munkahelyi bölcsőde fenntartóját - az (1)-(2) bekezdéstől eltérően - a 2.
melléklet 1.3.2.12. Családi bölcsőde jogcímmel azonos mértékű támogatás illeti meg.
(7) A nem állami szociális fenntartó részére a Kormány rendeletben az (1)-(2) bekezdésben meghatározott támogatáson túl további hozzájárulást állapíthat meg.
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3. sz. melléklet
Térítési díj körkép2
Bölcsődében, mini bölcsődében a személyi térítési díjat – mind a gondozásra, mind az étkezésre –
adott hónap nyitvatartási napjainak függvényében, ellátási napra vetítve állapítják meg. A bölcsődei
gondozás személyi térítési díját – a fenntartó eltérő döntése hiányában – abban az esetben is teljes
hónapra kell megállapítani, ha a gyermek az ellátást a hónap nem minden nyitvatartási napján veszi
igénybe. Ez azt jelenti, hogy az előre befizetett személyi gondozási díjból a gyermek hiányzása esetén nem jár vissza a különbözet, kivéve, ha a fenntartó erről eltérően rendelkezik.
A jogszabály értelmében az önkormányzati fenntartónak lehetősége van arra is, hogy a kiszámított
intézményi napi gondozási díjnál alacsonyabb mértékben vagy 0 Ft-ban állapítsa meg a térítési díjat.
Több önkormányzatnál a bölcsődei gondozás mindenkinek ingyenes!
Néhány önkormányzat rendeletét, intézményi térítési díjkalkulációját, valamint a bölcsődék honlapjait átnézve az alábbi térítési díjakkal találkozhatunk 2021. évben. Azaz ennyit kell fizetni a kedvezményben vagy mentességben nem részesülő gyermekek szüleinek a bölcsődei gondozásért és
étkezésért.
Bölcsődei térítési díjak a fővárosban
Budapesten a megtekintet honlapok információi szerint - huszonegy napos nyitvatartással számolva – a bölcsődei intézményi térítési díjak 9.600 Ft és 63.000 Ft között vannak. Nézzünk néhány
konkrét példát is:
 A Zuglói Egyesített Bölcsődék tagintézményeiben nincs gondozási díj, ezért csak étkezési
díjat kell fizetni. Az étkeztetés intézményi térítési díja normál étkezésű gyerekeknek 458
Ft/nap, a diétás étkezésűeknek pedig 559 Ft/nap. Huszonegy nyitvatartási nap esetén normál étrenddel, összesen 9.618 Ft, míg diétás étrend esetén összesen 11.739 Ft a térítési díj
egy hónapra.
 A XI. Kerület Újbuda Önkormányzati fenntartású bölcsődéiben a gondozási díj 1.200
Ft/nap, az étkezési díj 380 Ft/nap. Huszonegy nyitvatartási nap esetén 33.180 Ft a térítési
díj egy hónapra.
 A XII. kerületben a gondozás intézményi térítési díja 1.400 Ft/fő/nap (kerületi gyermek
esetén) és 2.800 Ft/fő/nap (nem kerületi gyermek esetén). Tehát huszonegy nyitvatartási
nap esetén 29.400 Ft a térítési díj egy hónapra a kerületi gyermek esetén és 58.800 Ft nem
kerületi gyermekek esetén.
 A Hegyvidéki önkormányzat (Svábhegy) bölcsődéjében a gondozási díj összege 1.400
Ft/fő/nap, míg az étkezési díj összege 584 Ft/fő/nap. Huszonegy gondozási nap esetén
41.664 Ft egy hónapra.
 A Józsefvárosban a gondozás intézményi térítési díja 1.500 Ft/nap/fő, míg az étkezési díj
összege 560 Ft/fő/nap. Huszonegy gondozási nap esetén 43.260 Ft egy hónapra.
 XV. kerületben a bölcsődei gondozás intézményi térítési díja 2.420 Ft/fő/nap. Míg az étkeztetés intézményi térítési díja 553 Ft/fő/nap. Huszonegy gondozási nap esetén 62.433
Ft egy hónapra.
 Újpesten a bölcsődei gondozás intézményi térítési díjának összege 500 Ft/nap. Az étkezési
térítési díj normál étrend esetén 499 Ft/nap, diétás étrend esetén 632 Ft/nap. Huszonegy
nyitvatartási nap esetén normál étrenddel, összesen 20.980 Ft, míg diétás étrend esetén öszszesen 23.770 Ft egy hónapra.
Bölcsődei térítési díjak vidéken

2

Forrás: www.penzcentrum.hu
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Vidéken - a honlapok információi szerint - a bölcsődei napi intézményi térítési díjak a gondozásra
0 Ft és 1.165 Ft között, míg a napi négy étkezésre 400 Ft és 600 Ft között vannak. Így a maximálisan
fizetendő személyi térítési díjak 9.000 Ft és 50.000 Ft között mozognak.
 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott bölcsődékben a gondozási
díj 150 Ft/fő/nap. Huszonegy nyitvatartási nap esetén 3.150 Ft egy hónapra a gondozási
díj.
 Miskolcon a bölcsődei gondozás intézményi térítési díja 0 Ft. Az étkeztetés intézményi térítési díja 413 Ft + Áfa/fő/nap. Huszonegy nyitvatartási nap esetén 8.673 Ft + ÁFA egy
hónapra a térítési díj.
 Székesfehérvár önkormányzati fenntartású bölcsődéiben szintén 0 Ft a gondozási díj. Az
étkezési díj 400 Ft/fő/nap. Huszonegy nyitvatartási nap esetén 8.400 Ft a napközbeni ellátás egy hónapra.
 Kecskeméten az önkormányzati fenntartású bölcsődékben 0 Ft a gondozási díj, míg az étkezési díj 444 Ft/fő/nap. Huszonegy nyitvatartási nap esetén összesen 9.324 Ft a bölcsőde
egy hónapra.
 Győrött az önkormányzati fenntartású bölcsődékben szintén 0 Ft a gondozási díj.
 Pécsett a gondozási díj 480 Ft/fő/nap (Huszonegy nyitvatartási nap esetén 10.080 Ft egy
hónapra), míg az étkezési térítési díj naponta 419 Ft (21 nyitvatartási nap esetén 8.800 Ft
egy hónapra). Összesen 18.880 Ft.
 Lajosmizsén a gondozási díj 300 Ft/fő/nap (21 nyitvatartási nap esetén 6.300 Ft egy hónapra). Az étkezési díj 460 Ft/fő/nap (Huszonegy nyitvatartási nap esetén 9.660 Ft egy
hónapra). Összesen 15.960 Ft.
 Pilisvörösváron a gondozási díj 1.163 Ft/fő/nap, míg a gyermekétkeztetés térítési díja 460
Ft/fő/nap. Huszonegy gondozási nappal számolva a gondozási díj 24.423 Ft, míg az étkezési díj 9.660 Ft. Összesen 34.083 Ft.
 Nyíregyházán egy egyesület által létesített bölcsődében a havi gondozási díj (heti 5 alkalom
teljes ellátással) 20.000 Ft/fő. Étkezési térítés díj 600 Ft/fő/nap (21 nyitvatartási nap esetén
12.600 Ft egy hónapra). Összesen 32.600 Ft. Speciális étkeztetés esetén (laktóz- és gluténmentes ételek) 700 Ft/fő/nap. (Huszonegy nyitvatartási nap esetén 14.700 Ft egy hónapra).
Összesen 34.700 Ft.
 Szegeden naponta 133 Ft a gondozási díj, az étkezési térítési díj 494 Ft/fő/nap. Huszonegy
nappal számolva összesen, a maximális személyi térítési díj 13.167 Ft havonta.
 Gödöllőn a gondozásra számított intézményi térítési díj 1.850 Ft/nap/fő. 21 nappal számolva összesen, a maximális személyi térítési díj 38.850 Ft. Az intézményi étkezési térítési
díj 500 Ft/nap (21 napra számolva 10.500 Ft havonta). Összesen 49.350 Ft.
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