Aszód város képviselő testületének 8/2012 (III.30.) önkormányzati rendelete
a bölcsődei térítési díjakról
( egységes szerkezetben )

Aszód Város Önkormányzat s Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) a.) pontja ,a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. /1/ bekezdésében, továbbá a
gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1)
bekezdésében és a 131.§ (1 ) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli
el:
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Aszód Város Önkormányzat fenntartásában működő Aranykapu
Bölcsődében ellátást igénybe vevő gyermek esetében a szülői felügyeleti joggal rendelkező
szülő vagy más törvényes képviselő (a továbbiakban: törvényes képviselő) étkezési és
gondozási térítési díjfizetési kötelezettségére.
2.§[1]
3. §
(1) A bölcsődei gondozás személyi térítési díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza, melyet
a törvényes képviselő az intézménnyel kötött megállapodásban rögzített időponttól kezdődően
tárgyhónap 10. napjáig köteles megfizetni az intézmény által megjelölt számlaszámra.
Jövedelem igazolás bemutatásának hiányában a törvényes képviselő a teljes összegű havi
intézményi térítési díjat köteles megfizetni. Félnapos időtartamú napközbeni ellátás
igénybevétele esetén, valamint a gyermek betegsége, illetve egyéb okból történő hiányzása
miatt, a jogviszony fennállása alatt a törvényes képviselő teljes havi gondozási díj fizetésére
kötelezett.
(2) A törvényes képviselő a bölcsőde nyári és téli zárva tartása idején mentesül a gondozásért
fizetendő térítési díj megfizetésétől. Amennyiben a nyári zárva tartás tört havi időtartamban
kerül megállapításra,a gondozásért fizetendő térítési díj a tényleges gondozási napok napi
térítési díja alapján kerül megállapításra.
4. §
Az intézményvezető az étkeztetés és a gondozás személyi térítési díj vonatkozásában
hátralékkal rendelkező gyermek esetében 15 napos határidő megjelölésével írásban felszólítja
a törvényes képviselőt tartozásának rendezésére. A felszólítást tartalmazó levélben az
intézmény tájékoztatja a törvényes képviselőt a szociális alapon történő támogatás
lehetőségeiről, valamint arról, hogy amennyiben a jelzett 15 napos határidő elteltéig nem
rendezi a tartozását végrehajtás iránti intézkedést kezdeményez.
5. §

Az intézményvezető a törvényes képviselővel kötött megállapodásban rendelkezik a személyi
térítési díj kezdő időpontjáról, a fizetés módjáról. Az intézményvezető gondoskodik a
megállapodásban rögzített rendelkezések végrehajtásáról és ellenőrzéséről, továbbá gondozási
személyi térítési díj befizetésének havi nyilvántartásáról.
6. §
Alapellátáson túli szolgáltatás (Csiri-biri Játszóház) díja alkalmanként 400.- Ft/gyermek.
7. §
(1) E rendelet 3. § -ban foglaltak kivételével kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 3. § -a és 1. melléklete 2012.szeptember 1-jén lép hatályba.
Aszód, 2012. március 29.

dr. Bóta Julianna
jegyző

Sztán István
polgármester

A rendelet kihirdetése 2012. március 30.-án megtörtént.

dr. Bóta Julianna
jegyző

1. melléklet [2]
a bölcsődei térítési díjakról szóló
8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelethez

1. Bölcsődei gondozásért fizetendő személyi térítési díjak
A Bölcsődében jövedelemvizsgálat alapján fizetendő gondozási díj:
Egy főre eső jövedelem/Ft
Napi térítési díj
Havi maximum térítési díj
39.900 -57.000
ingyenes
ingyenes
57.001-88.000
250.-Ft/nap
5.250.- Ft
88.001-118.000
375.-Ft/nap
7.875.- Ft
118.001 felett
500.- Ft/nap
10.500.-Ft

2. Bölcsődei időszakos gyermekfelügyelet személyi térítési díja: 260.-Ft/óra.[3]

[1]

Hatályon kívül helyezte a 8/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a, 2015. június 1-től.
Megállapította a 26/2015. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2016. január
1-től.
[3]
Megállapította az 5/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2017. március
24-től.
[2]

