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Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (X. 27.) önkormányzati 
rendelete a bölcsődei gondozási díjakról és bölcsődében alkalmazandó étkezési térítési 
díjakról 

 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 
 

1. § 
 

(1) Kistarcsa Város Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások keretében bölcsődei ellátást, bölcsődei gyermekétkeztetést biztosít az 
önkormányzati fenntartású Kistarcsai Tipegő Bölcsőde intézménye által. 
 
(2) A Kistarcsai Tipegő Bölcsőde által nyújtott szolgáltatások közül a bölcsődei ellátás 
keretében az étkeztetés térítési díjának megállapításával egyidejűleg, a gyermek gondozásáért 
is térítési díjat kell az intézményvezetőnek megállapítani.  
 
(3) Bölcsődei étkeztetés és gondozás esetében az intézményi térítési díjak összegét a 
rendelet 1. melléklete tartalmazza.  
 
 

2. § 
 

(1) A benyújtott kérelem alapján, a bölcsődei ellátás igénybevételét az intézményvezető 
intézkedése alapozza meg. 
 
(2) A bölcsődei jogviszony megszűnik, ha a gyermek családjában élő másik gyermekre 
tekintettel a szülő csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást 
segítő ellátásban vagy gyermeknevelési támogatásban részesül, melynek folyósításával 
egyidejűleg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(a továbbiakban: Gyvt.) 41. § (1) bekezdésében foglalt, bölcsődei elhelyezést megalapozó 
körülmények nem állnak fenn. 
 
(3) A Kistarcsai Tipegő Bölcsőde vezetőjének (továbbiakban intézményvezető) 
igénybevételt elutasító döntése elleni panaszról a polgármester dönt.  
 
(4) Amennyiben a kötelezett az intézményvezető által közölt személyi térítési díjat vitatja, 
akkor a kifogás tárgyában a polgármester dönt.  
 
(5) A Kistarcsai Tipegő Bölcsőde intézményben történő ellátás igénybevételére, a kérelem 
elbírálásának szempontjaira - a Gyvt. vonatkozó rendelkezésein túl - az intézmény házirendje 
és felvételi szabályzata az irányadó. 
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(6) A bölcsődei ellátásban részesülő gyermek törvényes képviselője köteles a személyi 
térítési díj kiszámításához szükséges - az intézményvezető által meghatározott - iratokat 
benyújtani. 
 
(7) Az e rendelet hatálya alá tartozó ellátások megállapításával kapcsolatos eljárási 
cselekmények elektronikus ügyintézés keretében nem gyakorolhatók.  
 
 

3. § 
 

(1) A bölcsődei gondozás és az étkezés személyi térítési díját (a továbbiakban együtt: 
személyi térítési díj) a törvényes képviselő az intézménnyel kötött megállapodásban rögzített 
időponttól kezdődően havonta utólag, az intézmény által kiállított számla alapján, tárgyhónapot 
követő 15. napjáig kell megfizetni. 
 
(2) Az intézményvezető gondoskodik a megállapodásban rögzített rendelkezések 
végrehajtásáról és ellenőrzéséről, továbbá a gondozási és étkezési személyi térítési díj 
befizetésének havi nyilvántartásáról. 
 
(3) A gyermek betegsége, illetve egyéb okból történő hiányzása miatt - amennyiben azt a 
törvényes képviselő legkésőbb a hiányzás napján reggel 9 óráig bejelentette - a törvényes 
képviselő a hiányzási napokkal csökkentett étkezési térítési díj fizetésére kötelezett,a bejelentés 
napját követő naptól. 
 
(4) A személyi térítési díj vonatkozásában hátralékkal rendelkező gyermek esetében 15 
napos határidő megjelölésével írásban felszólítja a törvényes képviselőt tartozásának 
rendezésére. 
 
(5) Amennyiben a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett 
nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. 
 
(6) A (4) bekezdés szerint nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője 
negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a térítési díjhátralék behajtása érdekében, amelyhez 
csatolja a fizetésre felszólításról szóló értesítést. 

 
(7) A fenntartó az intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik a térítési díjhátralék 
behajtásáról. 

 
 

4. § 
 

(1) Az intézményvezető a bölcsődei ellátást kivételes esetben a méltányosságra okot adó 
körülmények mérlegelésével térítésmentesen biztosíthatja, ha az ellátott gyermek családja 
rendkívüli élethelyzetbe kerül, így különösen haláleset, betegség, jelentős vagyoni kár éri.  
 
(2) Az intézményvezető kérelemre a személyi térítési díj megfizetésére egy alkalommal, 
legfeljebb 30 nap halasztást engedélyezhet, amelyet legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthat, 
vagy 6 havi részletfizetést engedélyezhet nem várt többletkiadás keletkezése, vagy rendkívüli 
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élethelyzet kialakulása esetén, így különösen betegséghez, halálesethez, káresemény 
bekövetkezéséhez kapcsolódó kiadások esetén.  
 
(3) A méltányosság indokoltságát az arra okot adó körülmény igazolásául szolgáló 
dokumentumokkal szükséges alátámasztani.  
 
(4) A kedvezményről szóló döntésben foglaltak a megállapítást követő hónap első napjától 
alkalmazhatók.  
 
(5) A személyi térítési díjfizetési kedvezmény jogosultságát az intézményvezető havonta 
felülvizsgálja.  
 
(6) Az intézményvezető megszünteti a méltányosságból megállapított kedvezményt,  
a) ha a felülvizsgálat eredményeképpen megállapítja, hogy a méltányosságot megalapozó 
körülmények nem állnak fenn, 
b) ha a fizetésre kötelezett megszegi a méltányosságból megállapított díjfizetési 
kedvezményről szóló döntésben előírt szabályokat.  
 
 

5.§ 
 

Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti 
a bölcsődei gondozási díjakról és bölcsődében alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 
29/2020. (XI.24.) önkormányzati rendelet.  
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 1. melléklet 

 

Bölcsődei ellátás intézményi térítési díjai  

1.  Kistarcsai Tipegő Bölcsődében (Kistarcsa, Eperjesi út 1/A) az étkeztetés nettó 
intézményi térítési díja:  

    

2. Kistarcsai Tipegő Bölcsődében alkalmazandó gondozási intézményi térítési 
díjak:   

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

0-100.800Ft 750 Ft/nap 
100.801-133.150 (egyedülálló esetén 168.200-Ft) 1 000 Ft/nap 

133.151-tól-160.100-ig (egyedülálló esetén 168.201-
196.150 Ft) 

1 250 Ft/nap 

160.101 Ft-tól -210 000 (egyedülálló esetén 196.151-
230.050-ig) 

1 500 Ft/nap 

210 001 Ft-tól- (egyedülálló esetén 230.051-tól) és 
jövedelem igazolás hiányában. 

2 360 Ft/nap 

 

 

 

a)  

  
egész napos étkezési térítési díj (4*-szeri étkezés):  

  

675 Ft  
b)   reggeli térítési díja:  

100 Ft 

c)   tízórai térítési díja:  85 Ft 

d)   
ebéd térítési díja:  

390 Ft 

e)   
uzsonna térítési díja:  

100 Ft 
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Általános indokolás 

 A gyermekjóléti ellátások kapcsán fizetendő térítési díj megállapításának szabályairól a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a következők 
szerint rendelkezik:   
„147. § (1) A fenntartó jogszabályban meghatározottak szerint megállapítja a 146. § (1) bekezdése 
szerinti ellátások intézményi térítési díját, amely - a gyermekétkeztetés kivételével - a szolgáltatási 
önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.  
(2) A bölcsőde, mini bölcsőde esetében 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 151. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a 
gyermekétkeztetésre 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 jogszabály 
szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.”  
Fentiek figyelembevételével az intézményi térítési díjak költségvetési évente, rendeletben történő 
megállapítása szükséges.   

Részletes indokolás 

1. §-hoz 

E § meghatározza a rendelet hatálya alá tartozó gyermekjóléti alapellátások körét, és rögzíti azok 
tekintetében a díjfizetési kötelezettséget, valamint az ellátásokhoz kapcsolódó térítési 
díjszabásokat tartalmazó mellékletet kijelöli.  
  

2. §-hoz 
  
Ezen § tartalmazza a bölcsődei ellátás igénybevételére vonatkozó eljárási szabályokat, 
döntéshozatalban felhatalmazottak körét.  
 

3. §-hoz 
  
E § a bölcsődei gondozás és az étkezés személyi térítési díjának megállapítására, nyilvántartására 
és beszedésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.  
  

4. §-hoz 
 

Ezen § az intézményvezetőnek a bölcsődei ellátást kapcsán meghatározott méltányossági 
lehetőségeinek kereteit rögzíti. 
 

5. §-hoz 
 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz, valamint a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.  
 


