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Üsz.: 22-48/2012.     Tárgy: a gyermekétkeztetés térítési díjakról és a  
       bölcsıdei napközbeni ellátásáért fizetendı  
       intézményi térítési díjról szóló rendelet 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                Képviselı-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 148.§ (2) bekezdése értelmében a bölcsıdei ellátás keretében biztosított 
gyermekétkeztetésre vonatkozó személyi térítési díj mellett a bölcsıdei ellátás keretében 
nyújtott gondozásra is személyi térítési díj állapítható meg 2012. január 1. napjától. 
Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetén szolgáltatásonként kell 
meghatározni. 
A fenti törvény 147. §. (2) bekezdése szerint: a bölcsıde esetében az intézményi térítési díjat 
külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele 
történı foglalkozásra, valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. 
A bölcsıdei személyi térítési díj megállapításánál figyelembe kell venni a család rendszeres 
havi jövedelmét. A gyermekek napközbeni ellátása esetén, ha annak keretében étkezést is 
biztosítanak a személyi térítési díj összege a család jövedelemének 25%-át nem haladhatja 
meg. 
A Gyvt. alapján a legrászorultabbak mentesülnek a gondozási díj fizetése alól, így különösen 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek, a tartósan beteg vagy 
fogyatékos gyermek, a három- vagy többgyermekes család gyermeke. 
A kedvezményezeti körön kívül esı családok esetében jövedelemarányosan kerül 
megállapításra a személyi térítési díj. 
 
A 328/2011.(XII. 29.) Kormányrendelet 9. §-a alapján a bölcsıde esetében a gyermek Gyvt. 
147. § (2) bekezdés szerinti gondozására számított intézményi térítési díj az élelmezés 
nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás 
összegének különbözete. Az élelmezés nyersanyagköltségének meghatározásakor az általános 
forgalmi adóval növelt összeget kell figyelembe venni. 
Ha a bölcsıdében a gondozásért külön nem kívánnak személyi térítési díjat megállapítani, az 
intézményi térítési díj összegét nullában kell meghatározni és írásban dokumentálni. 
A bölcsıdei gondozás személyi térítési díját – a fenntartó eltérı döntése hiányában – akkor is 
teljes hónapra kell megállapítani, ha a gyermek az ellátást a hónap nem minden napján veszi 
igénybe. 
 



2012-es terv adatok alapján a bölcsıdei kiadások a következıképpen alakultak: 
2012. évi összes bölcsıdei kiadás (étkezés, rezsiköltség, bérköltség): 18.796.000,- Ft 
2012. évben tervezett ellátottak száma: 20 fı 
 
1 gyermek szolgáltatási önköltsége:      939.800,- Ft/év 
1 gyermek élelmezésének nyersanyagköltsége:      98.400,- Ft/év 
1 gyermek normatív hozzájárulás összege:     494.100,- Ft/év 
1 gyermek gondozására megállapítható intézményi térítési díj:       347.300,- Ft/év 
           28.942,- Ft/hó/fı 
             1.378,- Ft/nap/fı 
 
A térítési díj megállapítását 2012. április 1. napjáig kell elvégezni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, az elıterjesztést vitassa meg és alkossa meg rendeletét. 
 
Kiszombor, 2012. március 22. 
 
 
     Tisztelettel: 
 
        Szegvári Ernıné 
          polgármester 



„TERVEZET” 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 

___/2012.(_____) önkormányzati rendelete  
a gyermekétkeztetés térítési díjakról és a bölcsıdei napközbeni ellátásáért fizetendı 

intézményi térítési díjról 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek 
védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. és 151. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

1.§ 
 

Az önkormányzat által fenntartott óvoda és iskola intézményekben a gyermekek napközbeni 
ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés igénybevételéért az 1. mellékletben 
meghatározott összegő napi térítési díjat kell fizetni. 
 

2.§ 
 
Az önkormányzat által fenntartott bölcsıde intézményben a gyermekek napközbeni ellátása 
keretében biztosított gyermekétkeztetésért, valamint gondozásért a 2. mellékletben 
meghatározott összegő napi térítési díjat kell fizetni. 
 

3. § 
 
(1) Ez a rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének a 
gyermekétkeztetés térítési díjakról szóló 2/2011. (I. 26.) önkormányzati rendelet, valamint az 
azt módosító 23/2011.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. 
 
 
Szegvári Ernıné sk.       Dr. Kárpáti Tibor sk. 
      polgármester        jegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetésének idıpontja: _________________ 
 

 Dr. Kárpáti Tibor 
                    jegyzı 



1. melléklet a __/2012.(______) önkormányzati rendelethez 

 
 
 
Intézmény Gyermekétkeztetés térítési díja forintban 

(általános forgalmi adó nélkül)/fı/nap 
reggeli 59,13 
ebéd 230,64 
uzsonna 59,13 
összesen 348,90 

1. óvoda 

diabetikus ebéd 320,69 
reggeli 79,84 
ebéd 280,90 
uzsonna 79,84 
összesen 440,58 

2. iskola napközi 

diabetikus ebéd 320,69 



2. melléklet a __/2012.(______) önkormányzati rendelethez  

 
 
 Gyermekétkezés térítési díja forintban 

(általános forgalmi adó nélkül)/fı/nap 
reggeli 53,47 
ebéd  200,52 
uzsonna 53,47 

1. bölcsıde 

összesen 307,46 
 
 
 Gondozási térítési díj forintban 

(általános forgalmi adó mentes)/fı/nap 
  1. bölcsıde 
  

 


