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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. A Képviselő-testület 2022. áprilisi testületi-ülésén döntött a többcélú köznevelési intézmény 

létrehozásáról a Kis Morgó óvoda alapító okiratának módosításával és a működési engedély 

megkérésével. Ehhez szükséges a bölcsődei térítési díjakról a rendelet megalkotása.  

 

„A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény {a 

továbbiakban: Gyvt.} 146.-151.§ és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet {a továbbiakban: 

Kormányrendelet) térítési díjra vonatkozó 2012. évtől alkalmazandó rendelkezései 

meghatározzák a bölcsődei intézményi térítési díj megállapításának szabályait . 

 

A térítési díjra vonatkozó szabályozás a fenntartóra bízza annak eldöntését, hogy él-e a 

jogszabály adta lehetőséggel és bevezeti-e a gondozásért kérhető térítési díjat, tehát minden 

önkormányzat és más fenntartó maga dönthet ebben a kérdésben. 

A fenntartó feladata az intézményi térítési díj meghatározása. 

A Gyvt. 147.§ (2) bekezdés értelmében a fenntartó a bölcsőde esetében kiszámítja az intézményi 

térítési díjat, melyet külön kell meghatároznia a gondozásra és külön az étkeztetésre 

vonatkozóan.   

 

Amennyiben a fenntartó. úgy dönt, hogy nem kér a gondozásért térítési díjat, abban az esetben 

is ki kell számolnia a gondozásra is az intézményi térítési díjat. 

 

Ha a fenntartó nem kíván térítési díjat szedni a gondozásért, akkor az intézményi térítési díjat 

nullában kell meghatároznia a gondozás esetében. Önkormányzat esetén a rendeletében 

kimondja, hogy ez az összeg nulla.  

Fontos, hogy ezt írásban dokumentálni kell (Kormányrendelet 9. . (2) bek.  

A bölcsődében a gondozásra számított intézményi térítési díj az élelmezés 

nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás 

összegének különbözete.  

A szolgáltatás önköltségét a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április 01-ig kell 

megállapítani. 

Az élelmezés nyersanyagköltségének meghatározásakor az általános forgalmi adóval növelt 

összeget kell figyelembe venni (Kormányrendelet 9. § (1) bek.}. 

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának az alapja — Gyvt. 151.§ (3) bekezdés 

értelmében - az élelmezés nyersanyagköltségének az egy ellátottra jutó napi összege. 

 

Figyelembe véve az ellátások térítési díját megfizetők teherbíró képességét, lehetőség van arra, 

hogy a fenntartó, az intézményi térítési díjat a jogszabály szerint számított és dokumentált 

összegnél alacsonyabb összegben, vagy nullában határozza meg. 

 

Bölcsőde esetén a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tartósan beteg vagy fogyatékos,  

három vagy több gyermekes család gyermekének  ellátását térítés mentesen kell biztosítani.  

 

Tekintettel a szülők teherbíró képességére, valamint arra, hogy a bölcsőde önkormányzati 

támogatásával segítjük a kisgyermekes családok településünkön  maradását, és lehetőséget 

adjunk a GYED és GYES melletti munkavégzésre, valamint arra tényre, hogy a családok egy 

része alkalmi munkavállalással kényszerül kiegészíteni jövedelmét,  a gondozás intézményi 

térítési díját  990 Ft/nap összegben javaslom meghatározni. 
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Az élelmezési nyersanyagnorma megbontására vonatkozó javaslat: 

37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

előírásokról 5§ 2 b pontja alapján bölcsődei étkeztetés esetén az előírt napi energiaszükséglet 

75%-át napi két fő- és két kisétkezéssel kell biztosítani.  

 

Az étkezési norma étkezésenkénti megbontása a rendelet 3. számú mellékletében a bölcsődei 

étkezéshez meghatározott napi energiaszükséglet alapján, valamint a Vác és Vidéke Vendéglátó 

Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. számításai alapján történt 

. 

A rendeletben meghatározott térítési díjak megállapítására a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) felhatalmazása 

alapján került sor az alábbiak szerint: 

 

A Gyvt. 29. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak értelmében 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 térítési díj megállapítására vonatkozó joganyag egyes szabályai: 

A Gyvt 147. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak értelmében: „a fenntartó megállapítja a 146. § 

(1) bekezdés szerinti ellátások intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és a köz-

ponti költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. Az intézményi térítési 

díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként (ellátásonként) kell 

meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) közvetlen költségei-

nek arányában történő megosztásával. 

(2) A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gon-

dozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban 

együtt: gondozására), valamint a 151. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a gyermekétkezte-

tésre vonatkozóan. 

(3) 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. 

(4) A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön jogsza-

bály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.” 

 

A Gyvt. 148. § (1)-(2), (6) bekezdésében foglaltak értelmében a kötelezett által fizetendő térítési 

díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető, a szolgáltatást vezető 

vagy a működtető (a továbbiakban együtt: intézményvezető) konkrét összegben állapítja meg. 

(2) A bölcsődei ellátás esetében az intézményvezető a 151. § (4) bekezdés alapján megállapítja 

a bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésre vonatkozó személyi térítési díjat, 

valamint emellett - a fenntartó döntésétől függően - a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gon-

dozásra is megállapíthat személyi térítési díjat. 
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(6) Ha a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését 

kéri, a (3) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartó-

hoz fordulhat. 

 

A Gyvt. 149. §-ában foglaltak értelmében térítésmentesen kell biztosítani a 40. § (1)-(3) be-

kezdés (gyermekjóléti szolgálat, gyermekjóléti központ) szerinti gyermekjóléti szolgáltatást, 

amely esetben intézményi térítési díjat sem kell megállapítani. (Magasabb szintű jogsza-

bály szövege a rendeletben nem ismételhető meg.) 

 

A Gyvt. 151. § (1) bekezdésében foglaltak alapján: „A gyermekétkeztetés szabályait kell alkal-

mazni 

a) a bölcsődében, hetes bölcsődében, 

b) az óvodában, 

c) a nyári napközis otthonban, 

d) az általános és középiskolai diákotthonban, kollégiumban, illetve az itt szervezett externátusi 

ellátásban, 

e) az általános iskolai, továbbá - ha külön jogszabály másképpen nem rendelkezik - középfokú 

iskolai menzai ellátás keretében, 

f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos 

gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali 

intézményében, 

g) a szociális nyári gyermekétkeztetés keretében 

nyújtott étkeztetésre.” 

 

A Gyvt. 15.§ (2)-(3) bekezdése értelmében a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermek-

jóléti alapellátások: 

a) a gyermekjóléti szolgáltatás, 

b) a gyermekek napközbeni ellátása, (bölcsőde) 

c) a gyermekek átmeneti gondozása. (családok átmeneti otthona) 

(3) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: 

a) az otthont nyújtó ellátás, 

b) az utógondozói ellátás, 

c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 

 

A Gyvt. 149. §-ában meghatározza azokat az ellátásokat, melyeket térítésmentesen kell biz-

tosítani (a 40. § (1)-(3) bekezdés (gyermekjóléti szolgálat, gyermekjóléti központ), és abban a 

bölcsőde nem szerepel, így annak ellenére, hogy az ellátás térítésmentesen biztosított, annak 

szerepelnie kell a rendeletben, 0,-Ft megjelöléssel. 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 

328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (2) bekezdése 

alapján, ha a bölcsődében a gondozásért külön nem kívánnak személyi térítési díjat 

megállapítani, az intézményi térítési díj összegét nullában kell meghatározni és írásban 

dokumentálni. 

A rendelet kihirdetése és hatályba lépése közötti időtartamra vonatkozó szabályozás: 

2012. január 1. napján hatályba lépett a Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011. 

évi CXCIV. törvény, melynek 32. §-ában foglaltak értelmében a fizetési kötelezettséget 

megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a 

kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és 

hatálybalépése között legalább 30 napnak kell eltelnie. Ezt a rendelkezést az önkormányzati 

rendeletekre is kell alkalmazni. 
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Fentiekre tekintettel, továbbá, hogy a működési engedélyt is ezen időponttól kívánjuk 

megkérni, a rendelet hatálybalépésének időpontjaként 2022. szeptember 1. napját javaslom.  

 

 

Hatásvizsgálati lap 

 
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője 
az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztük el a szabályozás várható következményeiről, melyről 
most tájékoztatom a Képviselő-testületet. 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 

előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes 

hatásvizsgálat eredményről a testületet tájékoztatni kell. 

A (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell: 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

ab) környezeti és egészségi következményeit, 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. 

 

1. A módosítás és az új rendelet megalkotásának valamennyi jelentősnek ítélt hatása, kü-

lönösen:  

1.1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

1.2. A módosításnak társadalmi, gazdasági hatásával annyiban számolhatunk, hogy a több-

célú intézmény bevezetésével, többlet helyet biztosítunk majd azoknak a szülőknek, akik sze-

retnék megoldani a gyermekük elhelyezését napközben, ez, valamint a nem túl magas térítési 

díjak mértéke kedvező fogadtatást válthat ki az érintettek körében. 

1.3. A rendelet módosításának költségvetési kihatása:  

Az elvégzett költségszámítások alapján költségvetési hatása nem lesz, az önkormányzat szá-

mára nem jelent többlet kiadást. 

 

2. A módosításnak környezeti és egészségügyi következményei: 

A környezeti és egészségügyi következmény jelen rendeletalkotással érintett tárgyban nem re-

alizálható. 

 

3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 
A módosítás éves szinten többletfeladatot jelent az önkormányzati ügyintézés előkészítő folya-

matában és az éves adminisztratív és pénzügyi feladatok ellátásában. 

 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható kö-

vetkezményei: 
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Az Gyvt.-ben lévő felhatalmazása alapján az önkormányzatnak rendeletalkotási kötelezettsége 

van a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai vonatkozásában. 

Amennyiben ez nem történne meg az intézmény működési engedélyt nem kaphatna. A fenntar-

tónak meg kell állapítani az intézményi térítési díjakat, jelen rendelettel ennek a kötelezettsé-

günknek teszünk eleget.  

 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltéte-

lek: 

A meglévő állományi létszámban a személyi, szervezeti, bővítésre van szükség, tárgyi feltéte-

lek adottak. A pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A rendelet-tervezet vonatkozásában az 
Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik 
az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi tervezetek közé. 
 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelet-tervezetet 

elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Kismaros, 2022. május 11. 

 

 

dr. Timer-Bárkányi Beáta       

                 jegyző 
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Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2022 (…) önkormányzati rendelete 

a bölcsődei térítési díjakról 

 

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyám-

ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt) 29.§ (1) bekezdésében 

és a 131.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: 

 

1.§ 

 

A rendelet hatálya kiterjed Kismaros Község Önkormányzat (továbbiakban: fenntartó) fenntar-

tásában működő intézményben a bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermek esetében a szülői 

felügyeleti joggal rendelkező szülő más törvényes képviselő (a továbbiakban: törvényes képvi-

selő) étkezési és intézményi térítési díjfizetési kötelezettségére. 

 

2.§ 

 

(1) A bölcsődében a gyermekétkeztetésért és a gondozásért térítési díjat kell fizetni. 

(2) Az étkezési térítési díjat és az intézményi térítési díj mértékét a képviselő-testület a ren-

delet 1. sz. melléklete szerint határozza meg. 

 

3.§ 

 

(1) A bölcsődei gyermekétkeztetés térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségé-

nek napi összege. 

(2) Gyermekétkeztetés díját az intézményvezető a fenntartó által meghatározott térítési díj 

figyelembevételével, nyersanyagnorma általános forgalmi adóval növelt összegben és 

az igénybevett étkezések számának, valamint a Gyvt. 151. § (5) bekezdésében megjelölt 

normatív kedvezmények figyelembevételével állapítja meg. 

(3) Az intézményi térítési díjak összegét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

4.§ 

 

(1) A fenntartó minden évben megállapítja a bölcsődei intézményi térítési díját, ami a szol-

gáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás 

különbözete. 

 

5.§ 

 

(1) A bölcsődei ellátásban részesülő gyermek törvényes képviselője köteles a személyi té-

rítési díj kiszámításához szükséges, - az intézményvezető által jogszabály által megha-

tározott – iratokat benyújtani. 

(2) A bölcsődei intézményi térítési díját és az étkezés térítési díját (a továbbiakban együtt: 

személyi térítési díj) a törvényes képviselő az intézménnyel kötött megállapodásban 

rögzített időponttal kezdődően havonta, előre köteles megfizetni. 
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(3) Az intézményvezető gondoskodik a megállapodásban rögzített rendelkezések végrehaj-

tásáról és ellenőrzéséről. 

(4) A személyi térítési díj vonatkozásában hátralékkal rendelkező gyermek esetében 15 na-

pos határidő megjelölésével az intézményvezető felszólítja a törvényes képviselőt tar-

tozásának rendezésére. 

(5) Ha a határidő eredménytelenül telt el, a fenntartó a kötelezett nevét, lakcímét és a fenn-

álló díjhátralékot nyilvántartásba veszi és intézkedik a díjhátralék behajtásáról. 

 

6.§ 

 

(1) A gyermek betegsége, illetve egyéb okból történő hiányzása miatt – amennyiben azt a 

törvényes képviselő legkésőbb a hiányzást megelőző nap reggel 8 óráig bejelentette – a 

törvényes képviselő a hiányzási napokkal csökkentett étkezési térítési díj fizetésére kö-

telezett. 

(2) A bölcsődei intézményi térítési díját teljes hónapra kell fizetni, abban az esetben is, ha 

a gyermek az ellátást a hónap nem minden napján veszi igénybe. 

(3) Amennyiben az intézmény zárva tartás ideje nem teljes hónapra esik, a gondozásért fi-

zetendő személyi térítési díjat a tényleges gondozási napok alapján kell meghatározni. 

 

7.§ 

 

(1) Az intézményi térítési díj alapján, az étkezési térítési díj, illetve a Gyvt. 148.§ (5) be-

kezdésében szabályozott normatív kedvezmények figyelembe vételével a személyi térí-

tési díjat az intézmény vezetője állapítja meg, és erről az ellátás megkezdésekor, de leg-

később az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet. 

(2) A személyi térítési díj a családok egy főre eső jövedelme alapján, a megállapított intéz-

ményi térítési díjak figyelembe vételével kerül megállapításra. A sávok meghatározása 

a mindenkori öregségi nyugdíjminimum alapösszegének figyelembe vételével kerül 

meghatározásra. 

(3) Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve 

elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az önkormányzat-

hoz fordulhat. Ilyen esetben az önkormányzat határozattal dönt a személyi térítési díj 

összegéről. 

(4) Az önkormányzat az intézményvezető által megállapított személyi térítési díjat csök-

kentheti, ha a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövede-

lem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a másfélszeresét 

és a teljes összegű személyi térítési díj megfizetése a család létfenntartását veszélyez-

tetné. 

(5) A személyi térítési díj megfizetése alól mentesíthető a kötelezett, ha a gyermekek nap-

közbeni ellátásának igénybevételére védelembe vételi eljárás során kötelezték a szülőt, 

vagy más törvényes képviselőt, és a (3) bekezdésben foglalt feltételek fennállnak. 

(6) A (3) bekezdésben foglalt esetben a jövedelem számításának az ideje a havonta mérhető 

jövedelmeknél három hónap, egyéb jövedelmeknél (vállalkozás) egy év. Az egy főre 

jutó jövedelem megállapításánál a Gyvt. 19.§ (4) bekezdésében foglaltakat kell alkal-

mazni. 
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(7) Amennyiben a kötelezett részére személyi térítési díj-kedvezményt állapítottak meg, 

arra a kérelem benyújtása hónapjának első napjától az oktatási nevelési év végéig jogo-

sult. 

 

8.§ 

 

(1) Mentesek az étkezési térítési díj fizetési kötelezettség alól a Gyvt. 21/B § (1) bekezdé-

sében meghatározott gyermekek. 

(2) Mentesek az intézményi térítési díj fizetési kötelezettség alól a Gyvt. 150.§ (6) bekez-

désében meghatározott gyermekek. 

 

9.§ 

 

E rendelet 2022. szeptember 01. napján lép hatályba. 

 

 

 

Neubauer Rudolf dr. Timer-Bárkányi Beáta 

polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet 2022. ………………. kihirdetésre került. 

 

 

 

  dr. Timer-Bárkányi Beáta 

  jegyző 
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1. sz. melléklet 

 

Önköltségszámítás bölcsőde, 2022. év 

 

Gondozási térítési díj: 

 

A gondozási térítési díj alapja az önköltségszámítás, amelyet a tervezett kiadások és létszám 

alapján tudunk kalkulálni. 

 

S. Megnevezés Összeg M.e. 

a Költség 50 503 200 Ft 

b Feladatfinanszírozás 40 860 000 Ft 

c Különbözet (a-b) 9 643 200 Ft 

d Ellátotti létszám 42 fő 

e Ellátott napok száma 230 nap 

f Önköltség (c/d/e) 998 Ft/nap/fő 

g Megállapított intézményi térítési díj 990 Ft/nap/fő 

 

S. Megnevezés Összeg M.e. 

a Bér 43 120 800 Ft 

b Járulékok 1 982 400 Ft 

c Dologi kiadások 3 900 000 Ft 

d Felhalmozási kiadások 1 500 000 Ft 

e Összesen (a + … + d) 50 503 200 Ft 

 

Étkezési térítési díj: 

 

Az étkezési térítési díj alapja a nyersanyagnorma, amelyet a Vác és Vidéke Vendéglátó Keres-

kedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ajánlata alapján tudunk kalkulálni.  

 

S. Megnevezés 
Nettó 

anyagnorma 
(Ft) 

Nettó szol-
gáltatás (Ft) 

Nettó ösz-
szesen (Ft) 

ÁFA (Ft) 
Bruttó ösz-
szesen (Ft) 

a Reggeli 135 33 168 45 213 

b Tízórai 70 17 87 23 110 

c Ebéd 400 100 500 135 635 

d Uzsonna 135 32 167 45 212 

e Összesen 740 182 922 248 1 170 

 

Az étkezési térítési díj alapja: Nyersanyagköltség/létszám/nap = 740 Ft/fő/nap 

A bölcsődei étkeztetés megállapított térítési díja: 740 Ft/nap/4x étkezés 
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2. sz. melléklet 

 

Az intézményi térítési díjak 

 

Megállapított intézményi térítési díj a gondozás tekintetében alacsonyabb összegben kerül meg-

állapításra a Gyvt. 147.§ (4) bekezdése alapján, melynek összege: 990 Ft/fő/nap + ÁFA. 

 

A bölcsődei étkeztetés intézményi térítési díja 2022. évre vonatkozóan 4 étkezésre (reggeli, 

tízórai, ebéd, uzsonna): 740 Ft/fő/nap + ÁFA. 

 

A személyi térítési díj a család havi egy főre eső nettó jövedelme alapján: 

Egy főre eső nettó 

jövedelem havonta 

(Ft) 

A nettó jövedelem 

25%-a (az elkér-

hető max összeg) 

Napi gondozási 

díj/fő/Ft 

Napi étkezési 

díj/fő/Ft 

0-42.750 0-10.688 0 0 

42.750-85.500 10.689-21.375 470 370 

85.501-114.000 21.376-28.500 740 550 

114.001- 28.501- 990 740 

 

 

A személyi térítési díj a család havi egy főre eső nettó jövedelme alapján: 

Egy főre eső 

nettó jövede-

lem havonta 

(Ft) 

A nettó jövede-

lem 25%-a (az 

elkérhető max 

összeg) 

Gondozási díj 

havi 23 napra 

(Ft) 

Étkezési díj 

havi 23 napra 

(Ft) 

Havonta kér-

hető max. térí-

tési díj összesen 

(étkezés + gon-

dozás) (Ft) 

0-42.750 0-10.688 0 0 0 

42.750-85.500 10.689-21.375 10.810 8.510 19.320 

85.501-114.000 21.376-28.500 17.020 12.650 29.670 

114.001- 28.501- 22.770 17.020 39.790 

 

 


