Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete
a bölcsődei térítési díjakról 1
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében eljárva a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Ócsa Város Önkormányzat fenntartásában működő Ócsai Nefelejcs
Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde Ócsai Óvoda és Bölcsőde Manóvár
Bölcsődéjének tagintézménye vonatkozásában valamennyi ellátást igénybe vevő gyermek esetében
szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő, vagy más törvényes képviselő (a továbbiakban: szülő)
étkezési és gondozási térítési díj fizetési kötelezettségére.
2.§
(1) A bölcsődei gyermekétkeztetés térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy
ellátottra jutó napi összege.
(2) 2 A bölcsődei gyermekétkeztetés nyersanyagköltsége 390 Ft + ÁFA/fő/nap.
(3) 3 A bölcsődei étkezési térítési díj 390 Ft + ÁFA/fő/nap, amely a reggeli, a tízórai, az ebéd és
az uzsonna költségét foglalja magában.
3.§
(1) A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás díja 1.073 Ft/fő/nap.
(2) 4 A bölcsődei ellátás intézményi térítési díja 1.568 Ft/fő/nap, amelynek alapja az étkezési
térítési díj (27 % ÁFA tartalommal) és a gondozási díj (ÁFA-mentes) összege.
(3) A havi személyi térítési díj igénybe vevőnként - figyelemmel a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény Gyvt. 150. § (3) bekezdés b) pontjára a család egy főre jutó jövedelmének 25 %-a, de maximum a mindenkori havi intézményi díj
mértéke.
(4) A személyi térítési díj egy napi összegét a (3) bekezdés alapján kiszámított összeg és az adott
hónapban lévő munkanapok számának hányada adja.
(5) Mentes a személyi térítési díj megfizetése alól -, így intézményi térítési díjat sem kell
meghatározni annak -, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 130 %-át.
4.§
(1) E rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a bölcsődei térítési díjakról szóló 8/2013.(V.2.)
önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Egységes szerkezetben a 12/2016. (VII.28.) számú rendelettel, mely hatályba lép 2016. augusztus 1-től, hatályát
veszti 2016. augusztus 2-án.
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Módosult a 12/2016. (VII.28.) számú rendelet 1. §-a alapján.
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Módosult a 12/2016. (VII.28.) számú rendelet 2. §-a alapján
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Módosult a 12/2016. (VII.28.) számú rendelet 3. §-a alapján
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A bölcsődei ellátásért fizetendő térítési díjak megállapításának szabályait a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), valamint 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: Korm.r.) határozza meg. A Gyvt. 146. § (1) bekezdése
értelmében a bölcsődei ellátásért valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A
fenntartó, ez esetben Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete önkormányzati
rendeletben állapítja meg a intézményi térítési díjat, 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. 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
gyermekétkeztetésre vonatkozóan. A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján
a tárgyév április elsejéig kell megállapítani.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
Az 1. §-hoz
A rendelet tárgyi hatályát határozza meg.
A 2. §-hoz
A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására,
nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra, valamint a gyermekétkeztetésre
vonatkozóan. E § a gyermekétkeztetés nyersanyagköltségét, valamint az étkezési térítési díjat
határozza meg, amely magában foglalja a reggeli, a tízórai, az ebéd, valamint az uzsonna költségét.
A 3. §-hoz
A bölcsődei ellátás intézményi térítési díját, valamint a gondozás díját állapítja meg. Az intézményi
térítési díj mértéke megegyezik az étkezési térítési díj és a gondozási díj összegével. A havi
személyi térítési díj mértéke megegyezik a mindenkori havi intézményi díj mértékével, de
legfeljebb a család egy főre eső jövedelmének 25 %-a. E § rendelkezik a személyi térítési díj
számításának módjáról. Mentes a személyi térítési díj megfizetése alól, akinek a családjában az egy
főre jutó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 130 %-át.
A 4. §-hoz
A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a
bölcsődei térítési díjakról szóló 8/2013.(V.2.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat
elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit.
Hatásvizsgálati lap
1. Társadalmi hatások
A bölcsődei ellátásért fizetendő térítési díjak megállapításának szabályait a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:
Gyvt.), valamint 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: Korm.r.)
határozza meg. A Gyvt. 146. § (1) bekezdése értelmében a bölcsődei ellátásért, valamint a
gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A fenntartó, ez esetben Ócsa Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg a
intézményi térítési díjat, ami - a gyermekétkeztetés kivételével - a szolgáltatási önköltség és a
központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
Nincs
3. Környezeti és egészségügyi következmények
Nincs.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
Nem jellemző.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei
A Gyvt. 146. § (1) bekezdése értelmében a bölcsődei ellátásért, valamint a
gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A fenntartó, ez esetben Ócsa Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg az
intézményi térítési díjat.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.
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