Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2021. (IX. 13.) önkormányzati
rendelete a Manódombi Bölcsőde gondozási díjáról és a bölcsődében alkalmazandó étkezési
térítési díjakról
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2)
bekezdésében, 29. §-ban, a 131. § (1) bekezdésében és a 162. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. § (3) bekezdésében és a 94. §-ban meghatározott feladatkörben
Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a
következőket rendeli el:
1. §
(1) Dabas város Önkormányzata a fenntartásában működő Manódombi Bölcsőde intézmény (2370
Dabas Parragh u. 30.) (továbbiakban: Bölcsőde) útján biztosítja a személyes gondoskodás nyújtó
bölcsődei ellátást.
(2) A Bölcsőde alapellátásként ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben meghatározott feladatokat.
2. §
(1) A Bölcsőde működési területe Dabas város közigazgatási területe.
(2) A rendelet hatálya kiterjed Dabas város Önkormányzat (továbbiakban: fenntartó) fenntartásában
működő Manódombi Bölcsődében bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermek esetében, a szülői
felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő (a továbbiakban: törvényes
képviselő) étkezési térítési díj és gondozási díj fizetési kötelezettségére.
3. §
(1) A bölcsődében a gyermekétkeztetésért és a gondozásért térítési díjat kell fizetni.
(2) A bölcsődei intézményi gondozási díj alapja a nyersanyagköltséggel csökkentett szolgáltatási
önköltség továbbá az állami finanszírozásból származó normatív támogatás különbözete.
(3) A gondozási és a gyermekétkeztetés díjat a rendelet 1.és 2. 3. számú mellékletei határozzák meg.
4. §
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. A személyi térítési díj vonatkozásában
hátralékkal rendelkező gyermek esetében 15 napos határidő megjelölésével írásban felszólítja a
törvényes képviselőt tartozásának rendezésére.
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5. §
(1) A bölcsődei gondozás személyi térítési díját teljes hónapra kell fizetni, abban az esetben is, ha a
gyermek az ellátást a hónap nem minden napján veszi igénybe.
(2) A gyermek betegsége, illetve egyéb okból történt hiányzása miatt-az intézményi jogviszony
fennállása alatt- a törvényes képviselő teljes havi gondozási díj fizetésére kötelezett.
(3) Az (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a törvényes képviselő
a) a bölcsőde fenntartó által jóváhagyott zárva tartása esetén
b) Vis major helyzetek esetén
c) egészségügyi zárlat esetén
mentesül a gondozásért fizetendő térítési díj megfizetése alól.
(4) Amennyiben a zárva tartás ideje nem teljes hónapra esik, a gondozásért fizetendő térítési díjat a
tényleges gondozási napok napi térítési díja alapján kell meghatározni, illetve ha a bölcsődei ellátás
kezdete nem hó elejére tevődik, ugyanezen feltételek érvényesíthetőek.
6. §
A bölcsődei ellátásban részesülő gyermek törvényes képviselője rendelkezésre bocsájtja a
gondozási díj kiszámításához szükséges -az intézményvezető által jogszabályban meghatározottiratokat, amennyiben a jövedelemigazolás benyújtása nem történik meg, úgy vállalja a gondozási díj
adott évben meghatározott összeg maximumának /gondozási díj/nap/fő/ megfizetését a 3 sz.
melléklet szerint.
7. §
(1) A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

díjának

alapja

az

élelmezés

(2) A bölcsődei gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a fenntartó által
meghatározott intézményi térítési díj figyelembevételével, nyersanyagnorma általános forgalmi
adóval növelt összegben és az igénybe vett étkezések számának, valamint a gyermekek védelméről
és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt) 150 és 151. §-ban
megjelölt normatív kedvezmények figyelembevételével állapítja meg.
(3) A bölcsődei gyermekétkezés intézményi térítési díjainak összegét 2. számú melléklet
tartalmazza.
(4) Az ingyenes és kedvezményes bölcsődei intézményi gyermekétkeztetésre a Gyvt. 21/B. § (1)
bekezdés a) pontjának szabályai irányadók (továbbiakban: normatív kedvezmények), egyéb
kedvezményt, mentességet az Önkormányzat nem biztosít.
8. §
(1) A fenntartó minden évben megállapítja a bölcsődei ellátás intézményi térítési díját, ami a
szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás
különbözete.
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(2) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gondozási díjra a Gyvt. 150. §. és 154. § (1)
bekezdésének szabályai irányadók (továbbiakban: normatív kedvezmények), egyéb kedvezményt,
mentességet az Önkormányzat nem biztosít.

9. §

(1) A bölcsődei gondozás és az étkezés személyi térítési díját (a továbbiakban együtt: személyi
térítési díj) a törvényes képviselő havonta minden hónap 10-ig előre a szülő/törvényes képviselő és
az intézmény között kötött megállapodásban meghatározottak szerint köteles megfizetni.
(2) Az intézményvezető gondoskodik a megállapodásban rögzített rendelkezések végrehajtásáról és
ellenőrzéséről, továbbá gondozási és étkezési személyi térítési díj befizetésének havi
nyilvántartásáról.
(3) Ha a gondozási díj, térítési díj fizetésére kötelezett (a továbbiakban: kötelezett), a térítési díj
befizetését elmulasztotta és az elmaradt személyi térítési díjat az intézményvezető 15 napos
teljesítési határidő megjelölésével tett és a következményekre való figyelmeztetést is tartalmazó
felhívására sem fizeti meg - mely alapján díjhátralékosként nyilvántartásba vételre kerül - a
fenntartó gondozási díj és a személyi térítési díj-hátralék behajtására foganatosított
kezdeményezéssel, vagy a behajthatatlannak minősített hátralék törlésével egyidőben, a döntés
meghozatala hónapjának utolsó napjával, kizárja azt a kiskorút a bölcsődei ellátásból, akire nézve a
kötelezett legalább 90 napnapnak megfelelő összegű teljesítetlen hátralékot halmozott fel
(továbbiakban: kiskorú).
(4) A fenntartó a kiskorú bölcsődei ellátásból és étkezésből történő kizárására irányuló döntése előtt,
ismételten a hátralék teljesítésére hívja fel a kötelezettet, 15 napos teljesítési határidő
megjelölésével és a következményekre való figyelmeztetéssel.

10. §

(1) A megállapodás a szülő kérésére bármikor felmondható, e szándékot azonban legalább 30
nappal előre írásban kell közölni a másik fél felé
(2) Az intézmény vezetője az ellátást rendkívüli felmondással megszüntetheti, ha a
gyermektörvényes képviselője a házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy ha a bölcsődeorvos
szakvéleménye alapján meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki az egészségi
állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg magatartászavara miatt veszélyezteti a többi
gyermek fejlődését. A felek között kötött megállapodás megszűnik az óvodai jogviszony kezdetével
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11.§
E rendelet 2021. október 1-től lép hatályba.
Dabas, 2021. szeptember 13.
Kőszegi Zoltán
polgármester

Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Záradék:
A rendelet 2021. szeptember 13-én kihirdetésre került.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző
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1. melléklet
Manódombi bölcsőde 2021. évi Önköltségszámítása
Bölcsődei ellátás / Önköltség/
Kiadás:
2021. évi személyi juttatások járulékokkal együtt: 63.029.639.-Ft.
2021. évi dologi kiadások:
10.000.000.-Ft.
Összes kiadás:
73.029.639.-Ft.
Összes kiadás nyersanyag nélkül:
73.029.639.-Ft.
Bevétel:
Bölcsődei üzemeltetési költség:
0.-Ft.
A Finanszírozás szempontjából elismert szakmai 42.600.000.-Ft.
dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajka,
középfokú végzettségű kisgyermeknevelő
Összesen:
42.600.000.-Ft.
A bölcsődei intézméyi gondozási díj alapja a nyersanyagköltségekkel csökkentett szolgáltatási
önköltség, továbbá az állami finanszírozásból származó normatív állami támogatás különbözete:
Intézményi térítési díj, gondozási díj tekintetében:
73.029.639.-Ft. – 42.600.000.-Ft.= 30.429.639.-Ft.
30.429.639.-Ft./56/230= 2.363.-Ft.
Egy bölcsődés ellátása egy napra 2.363.-Ft. /Kerekítési szabályok alapján 2.365.-Ft./
Gondozási díj ezek tekintetében: 2.365.-Ft.
Bölcsődei étkezés /Önköltségszámítás/
A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege:
A kiadások figyelembevételénél az étkeztetésre vonatkozó összeg: kiadások 1 főre eső költsége lett
figyelembe véve:
Kiadás
2021. évre tervezett személyi juttatások
5.252.470.-Ft.
2021. évre tervezett dologi kiadások
833.334.-Ft.
Összes kiadás:
6.085.803.-ft.
Összes kiadás nyersanyag nélkül:
6.085.803.Ft.
Bevétel:
Szülők által befizetett térítési díjak
3.171.700 /35 fős kihasználtság alapján/
Összesen:
3.171.700.-Ft.
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6.085.803.Ft./35 fő/230 nap= 756.-Ft.
Az étkeztetés intézményi térítési díjának alapja: Nyersanyag/ létszán/ nap=3.171.700.-Ft/35/230=
394.-Ft.
A bölcsődei étkeztetés megállapított térítési díja: 394.-Ft. + Áfa, a kerekítés szabályai figyelembe
vétele után 500.-Ft.
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2. melléklet
Számított térítési díj gondozás tekintetében 2.365.-Ft./nap/fő
Havonta: 49.665.-ft/hó/fő
A megállapított intézményi térítési díj gondozás tekintetében, alacsonyabb összegben kerül
megállapításra a Gyvt. 147§ (4) bekezdése alapján, melynek maximális összege 1.500.-Ft. /fő/nap
Havonta: 31.500.-ft. /fő/hó
A bölcsődei étkeztetés megállapított intézményi térítési díja : 394.-Ft. + Áfa, a kerekítés szabályai
szerint: 500.-Ft.
Intézményi térítési díjak étkezésenkénti elosztásban:
Étkezések
Díjak
Reggeli
118 + Áfa = 150-Ft.
Tízórai
59 + Áfa = 75.-Ft.
Ebéd
138 + Áfa = 175.-Ft.
Uzsonna
79 + Áfa = 100.-Ft.
Összesen: 394.-Ft. + Áfa Br.: 500.-ft.
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3. sz. melléklet

[J1] megjegyzést írt: A 7/2022(II.16.) rendelet
módosította

Személyi térítési díjak
Megállapított személyi térítési díjak a családok egy főre számított jövedelme alapján a gondozás és étkezés tekintetében napi, havi, továbbá egy főre vetítve,
a megállapított intézményi térítési díjak figyelembe vételével.
Egy főre eső nettó
jövedelem havonta

Napi
gondozási
díj egy főre

Napi étkezési
díj egy főre

0 – 58.000 Ft
58.001‐84.500 Ft
84.501‐126.500 Ft
126.501‐146.000 Ft
146.001‐172.900 Ft
172.900‐191.500 Ft
191.501‐

Ingyenes
200.‐
400.‐
600.‐
800‐
1000.‐
1500.‐

Ingyenes
Ingyenes
Ingyenes
Ingyenes
Ingyenes
500
500

Gondozási díj
havonta
/ 21
munkanapos
hónap esetén/
‐
4.200.‐
8.400.‐‐
12.600.‐
16.800.‐
21.000.‐
31.500.‐

Személyi térítési díjak étkezésenkénti elosztásban:
Étkezések
Reggeli
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen: 394.‐Ft. + Áfa Br.: 500.‐ft.

Díjak
118 + Áfa = 150‐Ft.
59 + Áfa = 75.‐Ft.
138 + Áfa = 175.‐Ft.
79 + Áfa = 100.‐Ft.

Étkezési
térítési díj
havonta
/ 21 napos
hónap esetén/
‐
‐
‐
‐
‐
10.500
10.500

Összesített
havi térítési díj

‐
4.200.
8.400.‐
12.600.‐
16.800.‐
31.500.‐
42.000.‐

Általános indokolás
Dabas Város Önkormányzata a fenntartásában működő Manódombi Bölcsőde intézmény (2370
Dabas Parragh u. 30.) (továbbiakban: Bölcsőde) útján biztosítja a személyes gondoskodás nyújtó
bölcsődei ellátást.
A Bölcsőde alapellátásként ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben meghatározott feladatokat.
Gondozási díját és a bölcsődében alkalmazandó étkezési térítési díjat helyi rendeletben kell
szabályozni.

9

