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Berényiné Baranyi Márta intézményvezető

Előterjesztés
a bölcsődei térítési díjakról szóló 6 /2018 (II. 23.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálatára
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület bölcsődei térítési díjakról szóló 6 /2018 (II. 23.) önkormányzati
rendeletében döntött az Aranykapu Bölcsődében a gondozási díj bevezetéséről.
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.
A Gyvt 147. § (1) bekezdés rendelkezése értelmében a fenntartó megállapítja a 146. § (1)
bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és a központi
költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. Az intézményi térítési díjat
több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében szolgáltatásonként (ellátásonként) kell
meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) közvetlen
költségeinek arányában történő megosztásával.
A gondozásért megállapítható térítési díjat a gyermekvédelmi törvény és a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési
díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Gytr.) rendezi. E szerint a fenntartó állapítja meg az intézményi
térítési díj mértékét, ami a nem lehet több, mint a szolgáltatási önköltség és a normatív állami
hozzájárulás különbözete. Bölcsőde esetében ez a díj az élelmezés nyersanyagköltségével
csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás összegének különbözete.
Évente meg kell vizsgálni a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló
törvényben biztosított támogatás különbözetét, mely alapján a térítési díj mértéke
megállapítható.
A bölcsődei intézményi gondozási díj alapja a nyersanyagköltséggel csökkentett szolgáltatási
önköltség továbbá az állami finanszírozásból származó normatív állami támogatás különbözete:
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A bölcsődei intézményi gondozási díj alapja a nyersanyagköltséggel csökkentett szolgáltatási
önköltség továbbá az állami finanszírozásból származó normatív állami támogatás különbözete:
A bölcsőde intézményi térítési díja 2020 évben várhatóan a következőképpen alakul
Személyi juttatás
Ennek járuléka
Dologi kiadás:
Működés célú ÁFA
Beruházás
Beruházás ÁFA

40 727 248 Ft
7 634 803 Ft
8 196 343 Ft
2 070 012 Ft
920 000Ft
248 400Ft

Összes kiadás:

59 796 806 Ft

Állami normatíva
Bértámogatás felsőfokú
végzettség:
Bértámogatás bölcsődei
dajka és középfokú
végzettség:
Bölcsődei üzemeltetési
támogatás:
Gondozási díj bevétel:
Összesen:

4 419 000 Ft

17 658 700Ft
18 282 000 Ft
2 500 000 Ft
42 859 700 Ft

Intézményi térítési díj gondozási díj tekintetében:
59 796 806 Ft - 42 859 700 Ft 16 937 106.- Ft
16 937 106- Ft / 34 (gyerek osztó szám 2019 évi normatíva alapján) = 498 150.- Ft
498 150 .- Ft / 230 (osztó szám elszámolható norma napok szerint) = 2 165.- Ft
Egy bölcsődés ellátása egy napra 2165.- Ft
Számított önköltség: 2165 Ft/ nap egy bölcsődés ellátása.
Az intézmény a 2020. évre vonatkozóan e tekintetben a hatályos rendeletet, módosítását nem
tartom indokoltnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.
Határozati javaslat:
Aszód Város Önkormányzati Képviselő-testületének /2020. (III.25.)
határozata a bölcsődei térítési díjakról szóló 6 /2018 (II. 23.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálatáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a bölcsődei térítési díjakról szóló 6
/2018 (II. 23.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, és az
intézményvezető javaslatát figyelembe véve úgy döntött, hogy a rendeletet nem módosítja.
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Határidő: folyamatos
Feleős: Intézményvezető
Aszód, 2020. 03. 20.
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
Látta:

Dr. Ballagó Katalin
jegyző
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ARANYKAPU BÖLCSŐDE
2170 Aszód, Kossuth u. 78.A
Tel: 06 28 400 089, 20 816 04 32
E-mail: bolcsode@aszod.hu

Aszód Város Polgármesteri Hivatal
Uti Csaba Mihályné
Pénzügyi Gazdálkodási Osztályvezető
Tárgy: Intézményi térítési díj 2020.év

Tisztelt Pénzügy Osztályvezető Asszony!

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.
A Gyvt 147. § (1) bekezdés rendelkezése értelmében a fenntartó megállapítja a 146. § (1)
bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és a központi
költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. Az intézményi térítési díjat
több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében szolgáltatásonként (ellátásonként) kell
meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) közvetlen
költségeinek arányában történő megosztásával.
A gondozásért megállapítható térítési díjat a gyermekvédelmi törvény és a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési
díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm.
rendelet(a továbbiakban: Gytr.) rendezi. E szerint a fenntartó állapítja meg az intézményi
térítési díj mértékét, ami a nem lehet több mint a szolgáltatási önköltség és a normatív állami
hozzájárulás különbözete. Bölcsőde esetében ez a díj az élelmezés nyersanyagköltségével
csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás összegének különbözete
Évente meg kell vizsgálni a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló
törvényben biztosított támogatás különbözetét, mely alapján a térítési díj mértéke
megállapítható.
A bölcsődei intézményi gondozási díj alapja a nyersanyagköltséggel csökkentett szolgáltatási
önköltség továbbá az állami finanszírozásból származó normatív állami támogatás különbözete:
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A bölcsőde intézményi térítési díja 2020 évben várhatóan a következőképpen alakul
Személyi juttatás
Ennek járuléka
Dologi kiadás:
Működés célú ÁFA
Beruházás
Beruházás ÁFA

40 727 248 Ft
7 634 803 Ft
8 196 343 Ft
2 070 012 Ft
920 000Ft
248 400Ft

Összes kiadás:

59 796 806 Ft

Állami normatíva
Bértámogatás felsőfokú
végzettség:
Bértámogatás bölcsődei
dajka és középfokú
végzettség:
Bölcsődei üzemeltetési
támogatás:
Gondozási díj bevétel:
Összesen:

4 419 000 Ft

17 658 700Ft
18 282 000 Ft
2 500 000 Ft
42 859 700 Ft

Intézményi térítési díj gondozási díj tekintetében:
59 796 806 Ft - 42 859 700 Ft 16 937 106.- Ft
16 937 106- Ft / 34 (gyerek osztó szám 2019 évi normatíva alapján) = 498 150.- Ft
498 150 .- Ft / 230 (osztó szám elszámolható norma napok szerint) = 2 165.- Ft
Egy bölcsődés ellátása egy napra 2165.- Ft
Számított önköltség: 2165 Ft/ nap egy bölcsődés ellátása.
Az intézmény a 2020. évre vonatkozóan e tekintetben a hatályos rendeletet, módosítását nem
tartom indokoltnak.
A Gyvt. 148. § (10) bekezdés értelmében a kötelezett írásban vállalhatja a mindenkori
intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben nem kell a
150. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakat alkalmazni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az
ellátást ilyen módon igénylő ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást a kötelezett
nem tenné meg. A hivatkozott jogszabályhely (10a) bekezdése értelmében a kötelezett írásban
vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési
díj különbözete egy részének megfizetését. Ebben az esetben nem kell a 150. § (3)
bekezdésében foglaltakat alkalmazni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon
igénylő ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást a kötelezett nem tenné meg.
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Tehát ha a szülő nem nyújt be jövedelem nyilatkozatot, azt megteheti, de abban az esetben a
személyi térítési díj összege magasabb, mint a jövedelem vizsgálathoz kötött legmagasabb
személyi térítési díj.

Aszód 2020 03.11.
Berényiné Baranyi Márta
Bölcsődevezető
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BÖLCSŐDEI NORMATÍVA - 2016. évi Költségvetési Törvény
Magyarország 2016 évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény tartalmazza
a bölcsődei ellátásért igénybe vehető normatív támogatás fajlagos összegét és lehívásának
módját.
Bölcsődei Normatíva
ja) Bölcsődei ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG: 494 100 forint/fő
A támogatás a Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott (napos,
hetes) bölcsődébe, valamint a Nkt. szerint létrehozott óvoda-bölcsőde többcélú intézmény
esetében a bölcsőde intézményegységbe beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe.
Ha az önkormányzat egy szervezeti egység keretében napos és hetes bölcsődét is üzemeltet,
akkor az ellátásban részesülő gyermeket csak egy intézménytípusnál lehet számításba venni. A
bölcsődében ellátott:
- fogyatékos gyermek után a fajlagos összeg 150%-a,
- hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 105%-a,
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 110%-a igényelhető.
Az ellátottak számának meghatározása:
- tervezéskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves becsült létszáma osztva
230-cal,
- elszámoláskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves tényleges létszáma
osztva 230-cal.
A beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermekek létszáma egyetlen
alkalommal és összesen sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő
férőhelyszámot. Az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető az a
gyermek, aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott. Nem vehető figyelembe ugyanakkor
az adott hónap egyetlen nyitvatartási napján sem az a gyermek, aki a hónapban 10 napnál többet
hiányzott.

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
9. § (1) Bölcsőde 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.
(2) Ha a bölcsődében a gondozásért külön nem kívánnak személyi térítési díjat megállapítani,
az intézményi térítési díj összegét nullában kell meghatározni és írásban dokumentálni.
(3) A bölcsődei gondozás személyi térítési díját - a fenntartó eltérő döntése hiányában - akkor
is teljes hónapra kell megállapítani, ha a gyermek az ellátást a hónap nem minden napján veszi
igénybe.
(4) A bölcsőde alapellátáson túli szolgáltatásaiért legfeljebb a szolgáltatás önköltségét meg nem
haladó mértékű térítés kérhető.
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A 1997. évi XXXI. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 147§ (3)
147. §1019 (1)1020 A fenntartó megállapítja a 146. § (1) bekezdése szerinti ellátások
intézményi térítési díját, ami - a gyermekétkeztetés kivételével - a szolgáltatási önköltség és a
központi 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
költségeinek arányában történő megosztásával.
(2) A 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.
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